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ख स्थान- 

भिनवबिधातीर्थलासिचरणाः ॥ श्रीमद् 



॥ भीरस्तु ॥ 

भ्रीगुर्चरणारविन्दाभ्यां नमः ॥ 

॥ ब्रस्तावना ॥ 

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 

चश्चुरुन्मीखित येन तस्मे ध्रीगुरपे नमः ॥ 

निश्चप्रचसिद समेषामास्तिकमदहाद्ययानाम् , यत् , करुणावसर्णाख्यो 
भगरवास्तरूणेन्दुशेखरः . सबरुदिधीचुरिमे मानवे खोकमरुरीक्रत्य मास्य 
शरीरमवातरत् पूथित्यां धरीश्चङ्करनान्चेति । पञ्चम एव वयस्यवाप्नोपनयन- 
संस्कारोऽ्सौ सकट अपि कटा नायासेनाचिरादयिगम्य।ग्रम्म पव 
वयसि सम्रधिगतेतुरीयाश्रमः स्वशेमुषीचातुरीविनिताखिखविद्धन्पण्डखो 
भगवतो बष्ेन्दुमौलेः परपेश्वरस्यानितरखुखभां प्रसादस्य परां काष्ठा- 
मधिरूदोऽथ च भगवतो द्वेपापनाचानन्यघ्रखममाश्ीर्धिशेषे चावाप्य 
“ भगवत्पाद संज्ञा, परमाचायाभिघां'' च समराजयत्, इतीदं विस्मय- 
मानन्दरमरं चादधाति भारतौयानाप्रखिखानामपि मानवानाम् । 

न्तामणिलोकषुखे सुरद: खगेसम्पदम् । 
प्रयच्छति गुरः प्रोतो येकुण्ट योगिदुखेभम्द् ॥ 

इति हि गुरोर्महिमोद्घुष्यते । भगवान् कपिखो हि देवहृत्यास्तपोमदिश्चा 
भाग्यातिह्याश्चार्मजभावमुचेदय तपोनिधि जनकं कदम तपश्चरणायाचु- 
मान्य परिव्राजक्रपदरवीमधितिषएठति तस्मिन् साध्वीक्रुरुटखामभूतायै 
खज्नन्ये परमामध्यालविदयां गुरुमूर्तिः सन् उपादिश्चत् । प्राप्रयच्च तां 
योगिजनदुलभां वेकङण्टपदवीमिति च शधीमद्धागचतशास्लमववोधयति ॥ 
प्रकते च भगवान् संयमिचक्रवतीं शीराङ्करभगवत्पादो मातुश्चरमां 

दशामात्मनो योगदाक्त्याऽवगत्य तेनैव योगमदिश्ना विजययाल्प्रसङ्घऽ- 
ध्युषितात् ध्रीश्ङ्गगिरिक्षेरात् काररीक्चि्रमात्मनः प्रादुभावमूमि मातुरा- 
वसथं च प्रत्यागत्य भगवन्त रमाग्मणमस्तोत् , अगमयच्च प्रसविची- 
मात्मनो ऽप्राछतां पुनरात्र्तिरहितामकुष्ठां वैकृण्टपदवीमित्यहो ! अनि- 
वेणेनीय; सतीङुरुतिखकीभूतायास्तत्ताद दरया चनितामणेस्तथाऽमोघ- 

सङ्स्पस्य भगवत; शाङ्करस्य च प्रभावविशेषो न मनसो वच्सोऽपिवा 
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गोचर इति । पयमनेके मानवाः पुनसानरृत्तिरहितं मुक्तिपुखं प्रापिता इति 
करुणासागसरस्य श्रीमदछङ्करभगवत्पाद सुनेवैदास्यता न तुलखामोरहति ॥ 

५ ज्ञाने महेश्वरादिच्छेत्, मोश्चमिच्छेख्नादेनात् » इति चाभि- 
युक्तानां वाचमर्थवतीं बोधयन् श्रीराङ्करथगवत्पादोऽज्ञानोपहतान् जना- 
नात्मविद्योपदेरेन निराङताविद्याकानापादयन् सन्ततायुसन्धीयमान- 
नारयणखरूपोऽभ्यश्यमनतन्नामधाराक्श्च हरिहस्योः प्रसादसेवाव्यन्ति- 
कश्चयःसाघनमसखिखानप्यास्तिकान् विशेषेण बोधयति स्म । तन्ताश्चस्य 
भगवतः धरीशङ्करभ गचत्पादस्य रीखाविशेषाववोघधकोऽये माधत्रीयोऽथवा 
विद्यारण्यकीयो ग्रन्थो द्रविड (तमिद) भआषायामनूद्य मुद्रप्य 
प्रकाशितो धिघेयतसेनानेन दासजनेन । आस्तिकजनतायाः पाराथणस्य 
सुकरताम।रोच्य मूखमात्रात्मकश्चायमन्यो भागः कचित् कचित् रधघु- 
रिप्प्रणीसंवङितो मुद्धापणाय समभिरुषितः ॥ 

सोष्यमसिखाषोऽकिञ्नक्यास्य सजनविधेयस्य, यमनियमाद्य्ाङ्ग- 
योगानुष्ठानपारावारपासीणानां श्रीश्ङ्कमिरिव्याख्या मदहदासिदासनमल- 

कुवेतां सन्ततक्ारदावरिवस्यावश्ीक्ृतान्तभ्करणानां परमहक्तषपरिव्र'ज- 

काचायाणां श्रीमदसिनवविद्यातीर्थभारतीखामिचरणानांः प्रसादप्रभावे- 
णायुगहीत इति धघन्यघन्योऽयं समजनीति नासङृद्धचनेनाप्यात्मानं 
तोषयितमरूम् ॥ 

“ विद्योदयग्नन्थमे ति नामनिर्देशपू्वैकं सुद्धाप्य प्रका जिगमि- 
षितेषु ब्रन्धेष्वये ग्रन्थः प्राथमिकं प्रसूनपदं खभतामिति चानवरतानति- 
पूवकं प्रार्थयता सप्रधरयं समप्येतेऽयसुपदारः ॥ 

श्री १००८-मतां विश्वजनीनाचरितानां श्रीचरणानां दुमुखनाम 
संवतसरीय-चातुमांस्त्रताचु्ानबद्धदीक्चाणामादिभगवत्पाद--ध्रीश्ङ्रा- 
चा्यांविभवभुच काटोश्चे चरं मिजचा तुमांस्यव्रतानुष्टानाय पधित्रीकुर्वतां 
ध्रीश्ङ्गगिरिजगद् गुर्चरणारचिन्दानां तत्तारखचातुमास्यततानुष्ठानकाङ 
एव समप्यमाणो.ऽयमुपहारः प्रसादपरम्परा विश्वजनीनाः पुष्णास्विति च 
भूयोभूयोऽभ्यर्थये ॥ 

इति विघेयतमः 

22.1.372¶, पि. 5, 0 शाके 5887, 

25- 8 ~ 1965 7261776 5015८27; 207. 
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पुम्थाश्चलारः कित निगमा चदकपरभृतयः 
पमेदा वा ुकतेर्धिपरतरषारोक्यमरुराः । 

यान्याह धातुधिरपिति बिमृश्याय विबुधा 
विदुः शिष्यान् दस्तामलकटुलराञ्खङ्करणगुरोः ॥ 

[ खगे १२-च्छोका ८७] 



रः 
॥ श्रीः ॥ 

ओं तत्सद्ब्रह्मणे नमः 
श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः 

ब्रह्मादिभ्यो बद्यविद्यासम्प्रदायकतैभ्यो वेशार्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः 

श्रीविद्यारण्यविरचितः 
> कि (कि ॥ श्रीमच्छड्करदिग्िजयः ॥ 

भयर 

प्रथमः सरः 
उपोद्धातः 

प्रणम्य परमात्मानं श्री विद्यातीथरूपिणम् ) 
भ्राचीनशङ्करनये सारः संग्रह्यते स्फुटम् ॥ 

यद्द्रटानां पटलो विशालो विलोक्यतेऽस्पे फिर दपेणेऽपि । 
तद्रन्मदीये छषुसंगरहेऽस्मिनुद्री््यतां शाङ्करवाक्यसारः ॥ 

यथाऽतिरच्ये मधुरेऽपि शच्युस्पादाय सूच्यान्तरयोजनाऽहां । 
तथेष्यतां प्राक्तविहृग्यपेष्वेषाऽपि पत्पद्यनिवेशभङ्खी ॥ 

स्तुतोऽपि सम्यक्ततरिभिः पुराणेः कृलयाऽपि नस्तुष्यतु भाष्यकारः । 
षीरान्धिवासी सरसीरुहाक्षः क्षीरं पुनः किं चकमे न गोष्टे ॥ 

पयोञ्विविवरीसुनिःखतसुधाञ्षरीमाधुरी- 
धुरीणमेणिताधरीकृतफणाधराधीशितुः । 

रिवङ्करसुशङ्कराभिधनगद्रुरोः प्रायशो 
यज्ञो हृदयशोधकं करयितुं सपीदापहे ॥ ४५ 



श्रीमर्छङ्रदिग्विज्ये 

केमे शङ्करसहुरोगुणणणा दिग्जाररूलङ्कषाः 
कारोन्पीलितपारतीपरिमरावष्मपुष्ियाः । 

कहं हन्त तथाऽपि सद्ररकृपापीयुषपारम्परी- 
पप्रोन्पद्यकटाक्षवीक्षणवरादस्ति भ्रश्चस्ताऽदेता ॥ 

धन्यंपन्यिवेकसुम्यसुजनंमन्यान्धिकन्यानरी- 
नरृतयोन्मत्तनराधमाधमकथांसंपदैदुष्करदपेः । 

दिग्धां मे गिरपद्य शङ्करणुरक्रीडापचयशः- 
पारावारययुचरत्नशश्रे; संक्षाखयापि स्फुटम् ॥ 

वन्ध्यासूनुखरी विषाणसदृशक्चद्रक्षितीन्दरक्षपा- 
शोयोदाथदयादिव्णनकरादुर्बासनावासिताम् । 

प्राणीपधिवासषयापि यमिनसैरोक्यरङ्स्थली- 
नृतयस्कीविनदीपटीरपटटी चु्भेधिकीर्णैः षितो ॥ 

पीयुषद्यतिखण्डपण्डनकृपारूपान्तरध्री गुर 
प्रेपस्थेपसपहैणादेपघुरव्याहारसूनोत्करः । 

प्रोढोऽयं नवकालिदासकवितासन्तानसंतानक्ो 
दयादद्य स्ुयतः सुपनसापापोदपारम्परीम् ॥ 

सामोदेरनुमोदिता पृणमदेरानन्दिता चम्दने- 
मन्दारेरमिवन्दिता मियगिरा काश्मीरनेः स्मेरता ¦ 

वागेषा नवकलिदासविदुषो दोषौज्ज्िता दुष्कवि- 
व्रतिरनिष्करुणेः क्रियेत विकृता पेनुस्तुरुष्केरिव ॥ 

यद्रा दीनदयावः सहृदयाः सोजन्यकटटटो छिनी- 
दोान्दोछनखेखनेकरसिकखान्ताः समन्तादमी । 

सन्तः सन्ति परोक्तिगोक्तिकजुषः कि चिन्तयाऽनन्तया 
यद्रा तुभ्यति शङ्करः परगुरूः कारुण्यरनाकरः ॥ 

उपक्रम्य स्तोतु कतिचन गुणाज्छङ्करगुरोः 
परभ्याः शछोकारपे कतिचन तदर्षाधरचने । 



मैः।१] उपोद्धातः 

अहं तुष्षुस्तानदृह कल्ये शीतफिरणं 
कराभ्यामाहतु व्यवपितमतेः साहसिकताम् ॥ 

तथाऽपयुज्जम्भन्ते मयि विपुखदु्वाश्पिखहरी 
रटतकलटो खीरुसितपरिहासेकरसिकाः 

अपी मूकान्वाचाछयितुपपि शक्ता यतिपतेः 
कटाक्षाः कि चित्रं भृश्षमघटिताभीष्टघटने ॥ 

अस्मल्निहाग्रसिहसनयुपनयतु स्वोक्छिधारामरदारा 
मटैताचायेपादस्ततिकरृतसुकृतोदारता शारदाम्बा । 

त्यन्भृत्युञ्जयो चङ्करतररुटी निःसखवरखःसप्रन्ती 
कट्टोखोदरेखक्रो शादखपदरदरीखण्डिपाण्डित्यहुधाम् ॥ 

केदं शङ्कसे; सुचरितं काहं वराको कथं 
निवध्रासि विराजितं पम यक्षः क मन्नयस्यम्बुभो । 

इत्युक्तवा चपटां पलायितव्रतीं बाचं नियुङ बरात् 
पर्याहय युणस्तुतो कविगणधित्रं गुरोर्गोरवम् ॥ 

रुसैकाक्षरवाङनिण्टुशरणेरोणादिकपलयय- 
प्ायेहन्त यडनन्तदन्तुरतरेटुर्बो घद्रान्वयेः 

क्रराणां कवितावतां कतिपयेः कष्टेन दृष्टेः पदै- 
[ह स्याट्रश्षगा किरातविततेरेणीव वाणीं मप ॥ 

नेता यत्रो्धसति भगवतादसंज्ञो महेश्चः 
शान्तियत्र प्रकचति रसः दोषधानुञ्वराधेः । 

यत्राविद्याक्षतिरपि फं तस्य काव्यस्य कर्ता 
धन्यो व्यासाचरकविवरस्तत्छृ तिज्ञाथ धन्याः ॥ 

तत्रादिम उपोद्धातो द्वितेये तु तदुच्छः । 
तृतीये तत्तदमृतान्धोवतारनिरूपणम् ॥ 

चतुथसर्गे तच्छुद्ाष्टपप्राक्चरितं स्थितम् । 
पश्चमे तचोग्यसुाश्रपप्रािनिरूपणम् ॥ 

१२ 

१२ 

१६ 
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पहताऽनेहसा येषा सम्भदायागता गता । 

तस्याः शुद्धासषिद्यायाः षष्ठे सर्गे प्रतिष्ठितिः ॥ २० 

तद्रयासाचायसन्ददेविचित्रं सप्तमे स्थितम् । 
स्थितोऽ्मे मण्डनायसंबादो नवमे घनः ॥ २१ 

वाणीसाक्षिकसावैन्ननिवांहोपायचिन्तनम् । 
दशमे योगश्चया भूपतिकायपवेशनम् ॥ २२ 

बुद्धवा मीनध्वजकटास्तससङ्धप्रपश्चनम् । 
सग एकादशे तूप्रभेरवाभिधनिनेयः ॥ २३ 

द्रादले हस्तधाञयायेतोरको मयपंभ्रयः । 
वार्तिकान्तव्रह्मविद्याचाकनं तु त्रयोदशे ॥ २४ 

चतुदेश पपादती्यात्रानिरूपणम् । 
सगे पश्चदशे तृक्तं तदाश्चाजयकोतुकम् ॥ २५ 

षोडशे शारदापीठवासस्तस्य पहासनः। 
इति षोडश्चभिः सव्युसखाया शाङ्करी कथा ॥ २६ 

सेषा कटिमलच्छेत्री सकृस्टृतयाऽपि कापद्ा । 
नानाप्रभोत्तरे रम्या विदामारभ्यते पदे ॥ २७ 

एकदा देवता रुप्याचषृस्थघ्रुपतस्थिरे । 
देवदेवं तुषारांशमिव पूर्वाचरस्थितम् ॥ २८ 

प्रसादानुपितखायेसिद्धयः प्रणिपलय तम् । 
भृङरीकृतदस्ताम्जा विनयेन व्यजिङज्ञपन् ॥ २९ 

विद्गातमेव भगवन्वियते यद्धिताय नः | 
वश्चयन्मुगतान् बुधवपुर्धारी जनादन; ॥ ३० 

नर 

तसणीतागमारम्बेर्बोदधदशेनदषकेः 
व्यासेदानीं भमो धात्री रात्रिः संतमसेखि ॥ २१ 
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व्णाश्रमसमाचारान्दिषन्ति बह्मविद्िषः । 
वरवन्त्यास्नयवचपां जी विकामात्रतां भमो ॥ ३२ 

न सन्ध्यादीनि कर्माणि न्यासं बान कदाचन | 
करोति मयुजः कथित्स्वे पालण्डतां गताः ॥ ३३ 

श्रुते पिदधति श्रोत्रे कतुरिलयक्षरदरये । 
क्रियाः कथं परवत॑रन् कथं क्रतुयुजो वयम् ॥ ३४ 

शिवविष्ण्वागमपरेलिङ्खचक्रादिचिहितेः । 
पाखण्डेः कपे संन्यस्तं कारण्यमिव दुर्जनैः ॥ ३५ 

अनन्येनैव भावेन गच्छन्सयु्तमपृरूषम् । 
श्रुतिः साध्वीं पदक्षीबैः कावा श्ञाक्येन दूषिता ॥ ३६ 

सद्यः कृत्त दरनरिरःपड्कनाचितभेरेः । 
न ध्वस्ता टोकमर्यादा कावा कापालिकाधपेः ॥ ३७ 

अन्येऽपि बहो मार्गाः सन्ति भूमो सकण्टकाः । 
जनेर्येषु पदं द्वा दुरन्तं दुःखमाप्यते ॥ ३८ 

तद्धबान खोकरक्षा्थग्ुत्साद्य निखिान खरान् । 
वत्मे स्थापयतु ओतं गयेन सुखं चरनेत् ॥ ३९ 

इत्युक्त्वो परतान्देवानुवाच गिरिजाप्रियः । 
परनोरथं पूरयिष्ये पाचुष्यपवरम्न्य वः ॥ ४० 

ॐ सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रघविष्यध्वमेष वोऽर्विष्टकामधुक् ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रयः परमवाप्यथ ॥ 

यन्तो दाने तपः कम पावनानि मनीषिणाम् । 
ङविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञरिषटा स्वरति प्राथयन्ते ॥ 

ते पुण्यमाष्ताद्य सुरेन्द्ररोकमश्चन्ति दिन्याग्दिवि देचभोगान् ॥ 

इत्यादीनी भगवद्री तायचनानि यन्तादीनामवङानुषठेयस्वमुपदिक्षन्ति । 
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दृष्टाचारविनाक्षाय पमरसंस्थापनाय च । 

भाष्यं क्मन्बह्मसूतरतात्पर्यायैविनिणेयम् ॥ ४१ 

पोहनपकृतिदतधनान्तमध्याहमालुभिः । 
चतुभिः सहितः रिष्येधतुरेहयिवद्धनेः ॥ ७२ 

यतीन्द्रः शङ्करो नाश्ना मविष्यापि परीतले । 
प्दरत्तथा भवन्तोऽपि मानुषीं तसुमाभिताः ॥ ४२ 

तं पापनुपरिष्यन्ति सर्वे भिदिववासिनः । 
तदा मनोरथः पणां भवतां स्यान्न संशयः ॥ ४४ 

चुवननेषर दि विषदः कटाक्षानन्यदुरुभान् । 
कुमारे निदे भावुः फिरणानिव पङ्कने ॥ ४५ 

पषीरनीरनिधेषींचिसचिवान प्राप्य तान् गुहः । 
कटाक्षा रदमीयुदन्वानेन्दवानिव ॥ ४६ 

` अद् बन्दन स्कन्दममन्दं चन्द्रशेखरः । 
दन्तचन्द्रातपानन्दिन्दारकचक्रोरकः ॥ ४७ 

भृणु सोम्य वचः भ्यो जगदुद्धारगोचरम् । 
काण्डन्नयासमके वेदे भोदते स्याद् प्विनोद्ध॒तिः ॥ ४८ 

तदरक्षणे रक्षितं स्यात्कं जगतीतटम् । 
तदधीनखतो वर्णाश्रमधमततेस्ततः ॥ ४९ 

इदानी पिदयुद्धायैपितिषटत्तपतः पुरा । 
मम् गूहाश्यबिदो विष्णुशेषो समीपगो ॥ ५० 

मध्यमं काण्डमुद्धतुमलुज्ञातो मयेव तो । 
अवतीर्याशषतो भूपो सङ्षणपतञ्जछी ॥ ५१ 

 #इस्तितो मारः यसत्, सः कुमारः । अथवा ढुस्ित्रान् माद्यतीति कमारः 
इत्ति ` धा कुमारशञ्भनिवेचनम् ॥ 
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धुनी भूत्वा प्ुदोपास्तियोगकाण्डङृतो स्थितो । 
अथिमे ज्ञानकाण्ड तूद्धरिष्यामीति देवताः ॥ ५२ 

सम्भति प्रतिजाने सम जानास्येव भवानपि । 
नेमिनीयनयाम्भोपेः शररत्पपैशती भव ॥ ५२ 

विरिष्टं कपकाण्डं तघ्रुद्धर बरह्मणः कृते । 
सुब्रह्मण्य इति ख्याति गमिष्यसि ततोऽधुना ॥ ५४ 

नेगी इर म्यादामबतीय मदीतछे । 
निजिल सोगतान्सर्वानाश्न यार्थविरोधिनः ॥ ५५ 

ब्रह्माऽपि ते सहायार्थं ण्डनो नाम भूसुर 
भविप्यति महेन्रोऽपि सुषन्वा नाम भूमिपः ॥ ५६ 

तथेति प्रतिजग्राह विधेरपि विधायिनीम् । 
बुधानीकपतिर्वाणीं सुधाधारामिव परमोः ॥ ५७ 

अथेन््रो दरपतिभूलखा प्रजा पर्पेण पालयन् । 
दिवं चकार पृथिवी स्वपुरीपमरावतीम् ॥ ५८ 

सवेजञोऽप्यपततां जाखर एतरिपश्रद्धयाऽन्वितः । 
प्रतीक्षमाणः क्रोञ्चारिं मेखयामास सोगतान् ॥ ५९. 

ततः स तारकारातिरजनिष् परीते । 
भटूपादामिधा यस्य मूषा दिक्छु्शापभूत् ॥ &9 

स्फुटयन्वेदतात्पर्थमभाज्नेमि निसू त्रितम् । 
सहस्रा रवानहून्यञ्जितं भासयञ्जगत् ॥ ६१ 

राज्ञः सुघन्वनः पाप नगरीं म॒ जयन्दिश्ञः | 
प्रयुद्भ्य क्षितीन्धोऽपि षिधिवत्तपपूनयत् ॥ ६२ 

सोऽभिनन्याशिषा भूपपास्ीनः काश्चनाप्तने । 
तां समां छोभयापास्र सुरभिचयवनीपिव ॥ ६३ 
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सभासपीपविरपिभितको किकू जितम् । 
भ्रुता जगाद तद्रयाजाद्राजानं पण्डिताग्रणीः ॥ 

पलिनेशेन सङ्गसे नीचैः काकङटेः पिक । 
भ्रुतिद्षकनिददिः शछघनीयस्तदा भवेः ॥ 

पडभिज्ञा निशम्येमां वाचं तास्पयेगर्भिताम् । 
नितशं चरणसृष्टा युजङ्गा इव चुक्रुधुः ॥ 

सिला युक्तिकुटारेण बुद्धसिद्धान्त्ाछिनम् । 
स तटूगन्थेन्धनेीर्णैः क्रोधञ्यालामवर्ेय्त् ॥ 

सा समा बदनेस्तेषां रोषपटकान्तिभिः । 
बभो बाङातपाताम्रेः सरसीव सपेरुहैः ॥ 

उपन्यस्यत्सु साक्षेपं खण्डयत्सु परस्परम् । 
तेषुदतिष्ठन्निघंषो भिन्दन्निव रसातलम् ॥ 

अधः पेतुबषेन्रेण क्षताः पक्षेषु तक्षणम् । 
वयुदक्कैरतर्केण तथागतधराधराः ॥ 

स घवेज्नपदं विज्ञोऽषदहमान इव द्विषाम् । 
चकार चित्रविन्यस्तनेतान्पोनविभूषितान् ॥ 

ततः पर्रीणदरेषुबोद्धेषु वुथापिपम् । 
बोघयन्बहूुधा वेदवचांसि प्रशशंस सः ॥ 

बभापेऽथ धराधीञ्चो विद्यायत्तौ नयानयौ । 
यः पतित्वा गिरेः गृङ्कादग्यमस्तन्पतं ध्रवम् ॥ 

तदाकण्यं मुलान्यन्ये परस्परमलोकयन् । 
द्विजाग्यस्तु स्मरन्वेदानारूरोह गिरेः शिरः ॥ 

यदि वेदाः प्रमाणं स्युभूयाकाचिन्न मे क्षतिः । 
इति घोषयता तस्मान्न्यपाति सुमहासना ॥ 

| प्रथमः 
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किय दोहितरदत्तेऽपि पुण्ये वल्यपास्थे । 
ययातिश्चचवते खर्गासुनरिप्यू चिरे जनाः ॥ ७६ 

अपि छोकगुरुः शलाचपिण्ड इवापतत् । 
श्रुतिरासयश्षरण्यानां ग्य्तनं नोच्छिनत्ति किम् ॥ ७७ 

श्रत्वा तदद्भुतं कमे द्विना दिग्भ्यः समाययुः । 
घनघोषमिवाकण्ये निङुञ्ञभ्यः शिखावराः ॥ ७८ 

ष्टा तमक्षतं राजा श्रद्धा श्रुतिषु सन्दधे | 
निनिन्द बहुधाऽऽप्पानं खरसंसगेद् षितम् ॥ ७९ 

सोगतास्त्ुरनेदं प्रमाणं मतिनिर्णये । 
पणिमन्त्रोषेरेषे देहरक्षा भवेदिति ॥ ८० 

दुविषेरन्यथा नीते प्रलकषेऽ्येऽपि पार्थिवः । 
शुङ्कटाभीकरयुषः सन्धाय ररा व्यधात् ॥ ८१ 

पृच्छामि मवतः किञ्िदरक्तुं न प्रमव्रन्तिये। 
यन्त्रोपटेषु सर्वा स्तान्धातयिष्याम्यपंशयम् ।! ८२ 

इति संश्रु गोत्रो घटपाशी षिषान्वितम् । 
आनीयात्र किपस्ती ति पप्रच्छ द्विजसोगतान् ॥ ८३ 

वक््यापहे वयं भूप श्वः प्रभातेऽस्य निणेयम् । 
इति भ्रसाद् राजानं नग्ुभूसुरसोगताः ॥ ८४ 

पद्मा इव तपस्तेषुः कण्ठद्रयसपाथसि । 
युपणि प्रति भृदेवाः सोऽपि प्रादुरभृत्ततः ॥ ८५ 

सन्दिश्य वचनीयांशपादिप्येऽन्तरिते द्विजाः । 
आजग्ुरपि निधिल् सोगताः कङशस्थितम् ॥ ८६ 

ततस्तै सोगताः सर्वे अजंगोऽस्तीलयवादिषुः । 
भोगीश्चमोगसयनो भगवानिति भूसुराः ॥ ८७ 
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शरतभूसुरवाक्यस्य वदन पृथिवीपतेः | 
कासारशोषणम्छानप्तारसभियमादरे ॥ ८८ 

अथ भोवाच दिव्या वाक सम्रानपररीरिणी । 
तुदन्ती संशये तस्य सर्वेषामेव भ्पृण्वताम् ॥ ८९ 

सलयमेव पदारान ब्राह्यणा यद्धमाषिरे । 
पा कृथाः संशयं तत्र भव सत्यपरिश्रवः ॥ ९० 

शरत्वाऽशरीरिणीं बाणीं ददश वसुधाधिपः | 
मृतिं पुद्धिषः कुम्भे सधामिव सुराधिपः ॥ ९९१ 
निरस्ताखिरटसन्देहो षिन्यस्तेतरदशेनात् । 
व्यधादाज्ञां ततो राजा वधाय श्रुतिविद्विषाम् ॥ ९२ 

आसेतोरातुषार्ररबोद्धानाटद्धबारुकम् । 
न हन्ति यः स हन्तव्यो भूत्यानिलयन्वक्ञान्ुपः ॥ ९३ 

इष्टोऽपि शदो षश्चदरध्य एव पहात्मनाम् । 
जननीमपि फि साक्षान्नावधीद्धगुनन्दनः ॥ ९४ 
स्कन्दानु्ारिशजेन जेना धमद्विषो हताः | 
योगीन्दरेणेव कि योगघ्रा विघ्रास्तचावल (म्बना ॥ ९५ 

हतेषु तेषु दुषु परितस्तार कोविदः । 
शरो तवस तमिसेषु नषटेष्विव रथिमेहः ॥ ९६ 

कुमारिखमृगेन्द्रेण हतेषु जनह स्तिषु । 
निष्पत्युहमवधेन्त श्ुतिश्षालाः समन्ततः ॥ ९७ 

प्रागिस्यं उ्वनछुवरा प्रवतितेऽस्मिन् कर्पाध्वन्यखिरविदा कुपारिटेन । 
उद्धत वनमिदं भवाव्धिपग्रं कारुण्यम्बुनिधिरियेष चन्द्रचूड; ॥ ९८ 

इति श्रीपाघवीये तदुपोद्धातकथापरः | 
संकषेपशङ्करनये सर्गोऽये भरथपोऽभवत् ॥ 
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दवितीयः सगः ॥ १॥ 
आखायंजन्मादिकथनम् ॥ 

ततो पशः किख केरेषु श्रीपटरषाद्रौ करुणाघथुदरः । | 
पू्णानदीपुण्यतटे खयेभूखङ्ासनाऽनङ्कधगाविरापीत् ॥ १ 

तच्चो दितः कथचन राजशेखरः खमन युहुट््टतदी यवेभवः । 
प्रासादमेकं परिकरप्य सुप्रभं प्रावतेयत्तस्य समहेणं विमो! ॥ २ 

तस्येश्वरस्य प्रणतातिहतुः प्रसादतः प्राप्ननिरीतिभावः । 
कः थित्तदभ्या्चगतोऽग्रहारः कारव्यभिख्योऽस्ति पहान्मनोज्ञः ॥ २ 

धि दद्धिपथिदिदह् निथरुधीविरेजे षिद्याधिराज इति विश्रुतनापधेयः । 
द्रो छषाद्विनिखयीऽवतरीतुकामो यस्ुत्रमालपितरं समरोचयत्सः ॥ 

फु ्ोऽमवत्तस्य पुरात्तपुण्येः सुन्ह्येनाः रिषगुप्रमिख्यः ¦ 
ज्ञाने शिवो यो वचने गुरस्तस्यान्वथनापाऽङत छबन्धवर्णेः ॥ ५ 

स ब्रह्मचारी गुखगेहवासी तत्कयेकारी विहितान्नमोजी । 
स्वायंप्रमातं च हृताश्चसेवी व्रतैन वेदं निजपध्यगीष्ट ॥ & 

च्कियाच्यसुष्टानफलोऽधवोघः स नोपजयेत पिना षिचारम् | 
पधयील वेदानथ तद्विचारं चकार दु्बोधतरो दि वेदः ॥ ७ 

के देष्वधीतेषु विचारितैऽथ शिष्यानुरागी गुरुराह तं स | 
पपाटि मत्तः सषटङ्वेदो व्यचार कारो बहुरलयगात्ते ॥ < 

भन्तोऽपि गेह व्रज संप्रति चं जनोऽपि ते दशेनछारसः स्यात् | 
गत्वा कदाचित्खननपपोदं विधेहि पा तात विङम्बयख ॥ ९ 

चिधवातुपिष्ट यदिहापरह् विजानता तत्पुरुषेण पूतम् । 
चिधेयमेवं यदिह श्व इषं कतु तदेति विनिधितोऽ्यैः ।॥ १० 

ऋ छो पबीजादिह यादशं स्यात्छस्यं न तादटग्विपरी तकारत् । 
तथा विवाहादि कृतं स्वके फएाय करपेत न चरथ स्यात् ॥ 



19 श्रीमच्छङरदिग्विजये [ प्रथमः 

आ जन्मनो गणयतो ननु तान्यतान्दान्माता पिता परिणयं तव कतुकामो। 
पित्लोरियं भरकृतिरेव पुरोपनींति यद्धयायतस्तनुभवस्य ततो विवाहम् ॥ 

तत्तछुटी नपितरः स्पृहयन्ति काप तत्तत्कुटी नपुरुषस्य विवाहकपे । 
पिण्डप्रदातृपुरुषस्य ससन्ततिवे पिण्डाषिलोषमुपरि स्फुटमीक्षमाणाः ॥ 

अर्थावबोधनफटो हि विचार एष तच्ापि चित्रबहुकमेविधानहेतोः । 
अत्राधिकारपधिगच्छति सदितीयः कुसा विबादपिति वेदविदां प्रबादः ॥ 

सत्यं गुरो न नियमोऽस्ति गुरोरधीतवेदो गृही भवति नान्यपदं प्रयाति । 
वेराग्यवान््नति भिक्षुषदं विवेकी नो चेदरही भवति राजपदं तदेतत् ॥ 

श्रीनेष्ठिकाश्रममहं परिग्य यावन्नीवं वसामि तव पाश्वगतधिरायुः । 
दण्डाजिनी सविनयो बुध जुहदमरो वेदं पठन् पठितविस्मृतिदानिमिच्छन् ॥ 

दारग्रहो भवति तावदयं सुखाय यावस्कृतोऽनुभव्णो चरतां गतः स्यात् । 
पाच्छनेविरसताषुपयाति सोऽयं किं निदुषे खपनुभूतिपदं पदहासन् ॥ 

यागोऽपि नाकफलदो विधिना कृतवत् 
परायः सप्रकरणं शुषि दुभं तत् । 

हृष्टयादिबन्न हि फर यदि कर्मण स्यात् 
दिष्टया यथोक्तविरहे फषटदुविधलम् ॥ १८ 

निःखो भवेद्यदि गरही निरयी स नूनं 
भोक्त न दातुपपि यः प्षपतेऽणुपालरम् । 

र्णेपि पूतिपभिमन्तुमरक्रबन्यो 
पोहेन शं न पनुते खट तत्र तत्र ॥ १९ 

याप्सु सत्सु परिपूतिरथो अमीषां साधो ग्रहो पकरणेषु सदा विचारः । 
एकत संहृतवतः स्थितपूषेनाशस्तच्चापयाति पुनरप्यपरेण योगः ॥ २० 

एवं गुरो बदति तज्नको निनीषुरागच्छदत्र तनयं खग्रहं यदेश; । 
तेनानुनीय बहुकं गुरवे प्रदाप्य यन्नान्निकरेतनपनायि ग्रही तविधः ॥ २१ 
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गत्वा निकेतनपरसो जननीं बबन्दे साऽऽङिङ्य तद्विरदनं परितापमोञ्जत् ॥ 
प्रायेण चन्दनरसादपि शीतलं तद्यस्पुत्रगात्रपरिरम्मणनापधेयम् ॥ २२ 

श्रता गुरोः सदनतधिरमागते ते तद्धन्धुराग पदथ स्वसितेक्षणाय । 
परयुद्धपादिभिरसावपि बन्धुतायाः संभावनां व्यधित वित्तक्ुखानुरूपाम् ॥ 

वेदे पदक्रमजटादिषु तस्य बुद्धि संवीक्ष्य तन्ननयिता बहुशो ऽप्यपृच्छत् । 
यस्यामवतयितनाप वुन्धरायां विद्याधिराज इति सङ्तवाच्यमस्य ॥ 

भटे नये गुरुमते कणयुञ्तादो 
प्रं चकार तनयस्य पति बुभु; । 

रिष्योऽप्युव्राच नतपु्रगुरुः सपाधि 
पिततीदितः स्मितयुखो हसिताम्बुजास्यः ॥ २५ 

वेदे च शाखे च निरीक्ष्य बुद्धि पश्नोत्तरादावपि नेपुणीं ताम् । 
ष्ट्रा तुतो षातितरा पिताऽस्य खतः सुखा या किष शाह्खतो वाक् ॥ 

कन्यां प्रदातुमनसो बहवोऽपि विप्रास्तन्पन्दिरं प्रति ययुगुणपाश्ञकृष्टाः । 
पूर्वै िवादसमयादपि तस्य गेहं संबन्धवकिर बभूव वरीतुकामे! ॥ २७ 

बह्थदायिषु बहुष्वपि सपु देशे कन्यापदातृषु परीक्ष्य विकिष्टजन्प । 
कन्यामयाचत सुताय ख विप्रवयां विप्रं विरिष्टकुखनं प्रथिताजुभावः ॥ 

कन्यापितुप्ररपितुश्च विवाद आसीदित्थं तयोः इरजुषोः प्रथितोरुभूयोः | 
कायेस्स्रया परिणयो ग्रमे प्रीमानीय सद्य तनयाय सुता प्रदेया ॥ 

सङ्करिपताद् द्वियुणमथेषहं पदास्ये पद्वेहमेल परिणीतिरिय कृता चेत् । 
अर्थं विना परिणय द्विज कारयिष्ये पुत्रेण मे गृहगता यदि कन्यका स्यात् ॥ 

कथित्त तस्याः पितरं बभाण मिथः समाहूय विदोषवादी । ` 
अस्मासु गेहं गतबर्खयुष्मे विगृह्य कन्यामपरः प्रदधयात् ॥ ३१ 

तेनाञुनीतो वरतातभाषितं द्विजोऽनुमेने वररूपपदहितः । 
ष्टो गुणः संवरणाय करपते मन्त्रोऽभिजापाचचिरकारभावितः ॥ ३२ 
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विद्याधिराजपघपण्डितनापधेयो संप्रत्ययं व्यततुतापमिपूज्य देवम् । 
सम्यदुहूमैमवलम्ब्य षिचारणीया पोहू्विका इति परस्परमूचिवांसो ॥ 

घद्राह्म शास्रषिधिना विहिते ह तो संघं बहुमवापतुराप्रकामो । 
तघ्नागतो भृशममोदत बन्धुवगैः कि भाषितेन बहुना मुदमाप वेः ॥ 

तो दपती सुवक्नो श्चभदन्तपङ्धी सं भूषितो विकतिताम्बुनरम्यवक्तो । 
स्रीडहापधरुखवीक्षणसंप्रहे दैवाषिवापतुरनुत्तमश्चपर नित्यम् ॥ ३५ 

अग्रीनथाथित मरहोत्तर्थागजातं कर्त विरेषद्रुशटेः सहितो द्विजेशः । 
तत्तत्फं हि यदनादितहव्यवाहः स्यादुत्तरेषु विहितेष्वपि नाधिकारी ॥ 

यागेरमेकेर्वहुवित्तासध्येविजेतुकापो शुवनान्ययष्ट । 
व्यस्मारि देषेरमृतं तदारेदिने दिने सेवितयज्ञमागेः ॥ ३७ 

संतपैयन्तं पित्रदेवमासुषांस्तत्तयद रभिवाच्छितेः सह । 
विशिष्टवित्तेः सुमनोभिरथितं तं मेनिरे भङ्गपकस्पपादपम् ॥ ३८ 

परोपकार्रतिनो दिने दिने वरतेन वेदं पठतो पहासनः । 
शरतिस्प्ृतिपोदितकरमे कवेतः समा व्यतीयुदिनमासषेमिवाः ॥ ३९ 

रूपेषु मारः क्षमया वघुन्धरा विद्यासु दद्धो धनिनां पुरःसरः । 
गर्वानभिज्ञो विनयी सदा नतः स नोपलेभे तनयाननं जरन् ॥ ४० 

गावो हिरण्यं बहुसस्यपाङिनी वसुन्धरा चित्रपदं निकेतनम् । 
संभावना बन्धुजने संगमो न प्रहीन बहवोऽप्यमूमुहन् ॥ ४१ 

अस्यामनाता मम सन्ततिश्ेच्छरद्वषयं भवितोपरिष्टात् । 
तत्राप्यजाता तत उन्तरस्यामेवं स काटं पनसा निनाय ॥ ४२ 

लिन्दन्मनाः रिषगुरुः कृतकारयेरोषो जायामचष् सुभगे किमतः परं नौ । 
साङ्खं वयोऽधमगमल्छुछजे न. ष्टे पुत्राननं यदिहलोक्ययुदाहरन्ति ॥ ४३ 

एवं प्रिये गतवतोः सुतदशेने चेखश्वस्मेष्यदथ नो श्ुभमापतिष्यत् । 
अस्याभ्युपायमनिरं मुवि वीक्षभाणो नेक्षे ततः पिवजनिविफङा ममाभूत्॥ 
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सुतेन रहितो विके वदन्ति नो पुत्रपोत्रप्रणिक्रपतः प्रसिद्धिः 
लोके न पुष्पफषशन्यघुदाहरन्ति एज भवालप्रषये फटितं विहाय ॥ 

इतीरिते प्राह तदीयभार्या शिवाख्यकद्पद्रमपा्नयावः । | 
तत्सेवनान्नो भविता सुनाथ फं स्थिरं जङ्कपरूपमेशम् ॥ ५६ 

भक्तेग्सिताथपरिकल्पनकरपदरक्षं देवं भजाव कमपितः सङछा्थसिद्धये । 
तत्रापपन्युमहिमा परप प्रपाणं नो देवतासु जडिमा जडिमा मनुष्ये । ४७ 

इत्थ कखत्रो क्तिपनुत्तपां च श्रता सुतायीं प्रणतेकवहयम् । 
इयेष पन्तापयितुं तपोभिः सोमाधमूधानुमाधमी शम् ॥ ४८ 

तस्योपधाम किल संनिदिताऽऽ्पगेका 
सास्रा सदाश्िवघ्रुपास्त जटे स तस्याः । 

कन्दाश्चनः कतिचिदेव दिनानि पत 
पश्चात्तदा स शिवपादवुगानग्जभृद्धः ॥। ४९ 

जायाऽपि तस्य विपा नियमोपतापैथि्धेश्च कायमनिह्ञे शिवपचयन्ती । 
कषत्रे हृषस्य निवस्न्तमनं स भतुः कारोऽल्यगदिति तयो स्तपतो रनेकः ॥ 

देवः कृपापरवशा दविजवेषधरारी प्रयक्षतां शिषगुरं गत आत्निद्रम् । 
भरोवाच मोः किममिवाज्छसि फि तपस्ते पुत्राथितैति वचनं स जगाद विपरः।। 

दे्रोऽप्यपृच्छदय ते द्विज विद्धि सलं सवेह्मेकमपि सवगुणोपपन्नप् । 
पुत्र दद्न्यथ बहून्विपरीतकास्ते भूर्यायुषस्तनुगुणानवदद् द्विजेशः ॥ 

पत्रोऽस्तु मे बहुगुणः प्रथितानुभावः सवह्ञतापदमिती रित आबभाषे | 
द्याम रितपदं तनये तपो मा पूर्णो भविष्यसि ग्रहं द्विन गच्छ दारे; ॥ 

आक्णयन्निति बुबोध स विपरवयस्तं चात्रवी निजररत्रमनिन्दितासा । 
न शक्ष॑सप बनितापणिरस्य भार्या सलयं भविष्यति तु नो तनया महास्रा ॥ 

तो दम्पती शिवपरो नियतो स्मरन्तो खमेक्षितं गरहगतो बहुदक्षिणाः । 
संतप्य विप्रनिकरं तदुदी रितिभिरश्ी भिरापतुरनस्पघदं विशुद्धो ॥ ५५ 
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तस्मिन्दिने शिवगुरोरूपभो्ष्यमाणे भक्ते प्विष्टपमभवककिल रेवतेजः । 
थुक्तान्नविपरवचनादुषयुक्तेषं सोऽथुङ्कः साऽपि निजयेपदान्नमृद्धी ॥ 

गर्भ दधार शिवामेमपो मृगाक्षी गमभोऽप्यवधेत शनेरभवच्छरीरम् । 
तैजोऽतिरेकविनिवारितद्टिपातविन्व सवेर्दिवप्रपध्य इवोय्रतेजः ॥ ५७ 

-गर्माछुसा भगवती गतिपरान्धमीषदापेति नाद्भुतमिदं धरते शिवं या | 
यो िष्टपानि विभूते हि चतुदेश्षापि यस्यापि मूतेय इमा वसुघाजशााः ॥ 

संरयाप्तानपि श्रीरपशेषमेव नोपास्तिमाविरसकावङृतात्र कांचित् । 
यत्पुषेमेव महसा दुरतिक्रमेण व्याघ्रे श्रीरमदसीयपनुष्य हेतोः ॥ ५९ 

रम्याणि गन्धङ्कषुमान्यपि गधिमस्ये नाधातुमेशत भराक्किघर भूषणानि । 
यचदुरुतपदमस्ति पदाथजाते तत्तद्िधारणविधावरसा बभूव ॥ ६० 

तां दोहदं मृशपबाधत दुःशरारिः प्रायः परं किख न सश्चति भुश्चतेऽपि । 
आनीतदुरेभपपोहति याचतेऽन्यत्तचचाप्यपोह्य पुनरदेति साऽन्यवस्तु ॥ 

तां बन्धुताऽशपदुपश्चवदो ददातिरादाय दुरेमपनध्येमपूषैवस्तु । 
आशाश्च बन्धुजनदत्तपपो जहषे हा. हन्त गर्भधरणं खट दुःखहेतुः ॥ 

पानुष्यधपपनुखलय मयेदधुक्तं काऽपि व्यथा शिवमहोभरणे न वध्वाः | 
सपैव्यथान्यतिकरं परिदर्तकामा देवं भजन्त इति तसविदां प्रवादः ॥ 

उक्ष्णा नितर्गधवेन महीयसा सा खासानमेक्षत सभूदयुपात्तनिद्रा । 
संगीयमानमपि गीतबिशारदाल्येविद्याधरमभ॒तिमिर्विनयो पयते; ॥ ६४ 

आकणेयज्नय जयेति वरं दधाना 
रक्षेति शब्दमवरोकयं मा श्यति । 

आकण्ये नोत्थितवती पुनरुक्तशब्दं | 
सा विस्मिता किल श्रृणोति निरीक्षमाणा ॥ ६५ 

नमोक्तिकृयमपि खिद्यमाना किञ्चापि चश्चत्तरमश्चरोरै । 
जित्वा यदाऽन्यानतिहयिच्यासिदासनेऽपो स्थितिमीक्षते स्म ॥ ६६ 
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समानता साखिकटत्तिभाजां विरागता वैष यिकयषटत्तो । 
तस्याः सिया गमभगपुत्रचित्रचसििशं सिन्यजनिए चेष्टा ॥ ६७ 

तद्रोपवह्टी रचे ुचा्यटण्वसमभाघुन्युररेवलाटिः । ̀  
यत्नाच्छिशोरस्य कृते श्रश्स्तो न्यस्तो वरिधत्रेव नधीनवेणुः ॥ ६८ 

पयोधरदरमिषादष्ुष्याः पयः पिबत्यथिधानयोग्यो । 
कुम्भो नवीनामृतपूरितो द्रावम्भोजयोनिः कटयांबमूव ॥ ६९ 

दतपवादं इुचङुम्भमध्ये मध्ये पुनर्माध्यमिकं मतं च । 
सुूमणेगेभेग एव्र सोऽभों द्रागगहेयामास मदासगहयम् ॥ ७० 

रमे शुभे श्भयुते सुपुवे ङुप्रारं श्रीपावेतीव सुखिनी श्चुभवीक्षिते च । 
जाया सतीं रिवगुरो निनतङ्धषंस्थे स्ये ने रविसुतै च गुरो च केन्द्रे ॥ 

दष्टा सतं शिवगुहः शिववारिराशे 
मग्नोऽपि शक्तिमतुष्टलय जठे न्यपक्षीत् । 

र्यश्नराणयद्भहूु धन वसुधाश्च गा | 
जन्पोक्तकपविघये द्िनपृगपेभ्यः ॥ ` ७२ 

तस्मिन्दिने मृणफरीन्द्रतरकुिहपांसुघ्ख्यबहुनन्तुगणा द्विषन्तः । 
वेरं विहाय सह चेररतीव हृष्टाः कण्डूमपादषत साधुतया निधृष्टाः ॥ 

क्षा छतः कुषुमारारिफलान्यञश्चनयः परपन्नसरिछा निखिरास्तयेव। 
जाता यृहुजर्धरोऽपि निजं विकारं भूभूद्रणादपि जरं सहसोत्पपात ॥ 

अद्ेतवादिषिपरीतमतावरुम्बिहस्तायय्तिवरपुस्तकपप्यकस्मात् । 
उच्चैः पपात जहमुः श्ुतिपस्तकानि श्रीव्यासचित्तकृपलं विक्चीवभुव ॥ 

सर्वाभिराश्ञामिररं प्रसेदे बातेरमाव्यद्धुतदिव्यगन्धेः । 
प्रजञ्यखेऽपि ज्वरनैस्तदानीं प्रदक्षिणी भूतविचित्ररीरेः ॥ ` ७६ 

सुमनोहरगन्धिनी सतां सुमनोषद्विपरा शिवकरी । 
सुमनो निकरपचोदिता सुमनो्टष्टिरभूत्तदाऽद्धूतम् ॥ ७७ 
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छखोकतयी खोकटदरोव भाखता महीधरेणेव प्रहरी सुमेरुणा । 
विद्या षिनीस्येव सती सुतेन सा रराज तत्तादश्राजतेनक्षा ॥ ७८ 

सत्कारपषेमभियुक्तपुद्ूतेवेदिषिभाः शकंसुरभिवीक््य सुतस्य जन्म । 
सनेज्ग एव भविता रचयिष्यते च श्राह खतन्त्रमथ बागधिपांश्च जेता ॥ 

म सखकां सवि विधास्यति यावदेषा 
के बोधितेन बहूना रि्युरेष पणे; । 

नापृच्छि जीषितमनेन च तेनं चोक्तं 
प्रायो षिदन्नपि न चक्तयश्युभं शुमन्नः ॥ ८० 

तज्जञातिवन्धृषुहदिष्टननाङ्कनास्तास्तं सूतिकागरहनिविष्टमयो निदध्युः । 
सोपायनास्तपमिवीक्ष्य यथा निदाघे चन्रं मुदं यथुरतीव सरो जवक्तम् ॥ 

तस्सूतिकाग्रहमरक्षत न प्रदीपे तत्तेजसा यदवभातपभूतक्षपायाम् । 
आशययमेतदजननिष् समस्तजन्तोस्तन्पन्दिरं षितिपिरं यदमूददीपम् ॥ 

यत्पर्यतां रिश्चरसो कुरुते शमग्यं तेनाद्तास्य जनकः किङ शङ्राख्यम्। 
यद्रा चिराय किर शङ्करसंमरसादाननातस्ततो व्यधित श्ङ्करनापधेयम् ॥ 

सधं विदन्करशक्तियुतोऽपि बारो पादुष्यजातिपनु्ल्य चचार तद्त् 
बाटः शनेदेसितुमारमत करमेण सपं शशाक गमनाय पदाम्बुजाभ्याम् ॥ 

बारेऽथ पश्वे किर शायितेऽस्मिन्तां प्रसन्नं हदयं वभू । 
संवीप्षपाणे मणिपुच्छवयं दिद्रन्युखं हन्त षिरीनमासीत् ॥ ८५ 

सताटयन्दन्त शनेः पदाभ्यां पर्यङ्कवयं कमनीयश्षय्यम् । 
बिभेद सदः शतधा समृदहान्विभेदवादीन्द्रमनो रथानाम् ॥, ८६ 

क्रि्राणि वर्णानि वदलयघरुष्मिन्देतिभवीरा दधुरेव मोनम् । 
युदा चरुलयडङ्परिषरोरुदाभ्यां दिशः परायन्त दज्ञापि सः ॥ ८७ 

उद चार्यदभक्रो गिरः पदचारानतनोदनन्तरम् । 
विकरोऽमवदादिमात्तयोः पिकिरोकश्चरमान्परारकः ॥ ८८ 
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नवविदुमपहवास्तृतामिव काडमीरपर पाटलम् । 
रचयन्नचलां पदलिषा स चचारेन्दुनिभः शनैः शनेः ॥ ८९ 

मूधनि हिमकरचिषं निटिले नयनाङ्कमंस्योः शुट् । 
वपुषि स्फटिकसवणं प्राज्ञास्तं मेनिरे क्षयम् ॥ ९० 

राञ्यक्रीरिवं नयको बिदस्य र्नो वियेव व्यप्रनददीयप्तो बुधस्य | 
नु धराशोश्छविथि शारदस्य पित्रोः संतोषः सह् वपे तदी यपूतिः ॥ 

नागेनोरसि चापरेण चरणे बेन्दुना फाटक 
पाण्योधक्रादाधनुडपरूकेमधि त्रिद्युेन च । 

तत्तस्याद्ुतमाकटय्य छितं ङेखाकृते काल्छितं 
चित्रं गा्रमेस्त तत्र जनता मेत्रैर्मिमेषोञ्छितिैः ॥ ९२ 

सगे प्राथमिके प्रयाति विरति मर्गे स्थिते दो्भते 
सर्गे दुगेमताभ्रुपेयुषि भृशं दुर्गेऽप्वगे सति । 

वा देहभृतां निक्ामछिने जातोपर्गेऽखिे 
सर्गे विष्वष्नस्तदीयवपुषा भर्गोऽतीणो यवि ॥ ९३ 

इति श्रीपाधवीये तदवतारकथापरः। 
संकषेपशङ्करजये सगेः पूर्णा द्वितीयकः ॥ 

जादितः शछोकाः 191 

ति - 

तृतीयः सर्गः ॥ २३॥ 
देवावतारः ॥ 

इति बाटमरणाङ्कयेखरे सति बार्खञ्ुपागते ततः । 
दि विषलवराः भ्रनत्निरे षि षटशास्विदां सतां रे ॥ १ 

कमलानिख्यः कलानिधेविमराख्यादजनिष्ट भूसुरात् । 
सवि प्मपदं वदन्ति यें सरविपयेन विवादिनां य्ञः॥ २ 
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पवपानोऽप्यजनि भरभाकरास्वनोन्पी छितकी विप्ण्डकात् । 
गङहस्तितमेदवायपो किर दस्तापछकाभिधामधात् ॥ ३ 

पवपानदश्ंशतोऽननि पुवमानाऽश्चति यचजोम्बुधो । 
धरणी मथिता धिवादिवाक्तरणी येन स तेरकाहयः ॥ 9 

उदभावि शिङादसरुयुना मदवद्रादिकदम्बनियहैः । 
घथुदशितकी तिशाछिनं यथुदङ्क व्रते महीतले ॥ ५ 

विधिरासर सुरेश्वरो गिरां निधिरानन्द गिरिव्यजायत । 
अरुणः सममूर्सनन्दनो वरूणोऽजायत चिस्सुखाहयः ॥ १ 

अपरेऽप्यभवन्दिषोकसः खपरेष्यापरविदधिषः प्रभोः । 
चरणं परिसेषितं जगच्छरणं भूुरपुङ्कवाखयजाः ॥ ७ 

चा्वाकदशैनषिधानसरो षधात्र- 
शापेन गीष्पतिरभूद्धवि मण्डनाख्यः । 

नन्दीश्वरः करुणयेन्वरचोरितः स- 
न्नानन्द गियेमिधया प्यजनींति केचित् ॥ ८ 

अथावतीणस्य विषः पुरन्धी साऽभूचयदाख्योभयभारतीति | 
सरस्वती सा खलु बस्तुषटलया छोकोऽपि तां वक्ति सरतीति ॥ २ 

पुरा किटाध्यैपत धातुरन्तिके सवेजञकल्पा सुनयो निनं निजम् । 
वेदं तदा दुधेप्तनोऽतिकोषनो वेदानधींयन् चिदस्खछ्त्खरे ॥ १० 

तदा नहासेन्दुगखी सरस्वती यदङ्ग दधवशब्दसन्ततिः | 
चुकोप तस्ये दहनालुकारिणा निरेक्षताश्ष्णा एनिर्मक्ासनः ॥ ११ 

शाप तां दुविनयेऽवनीतले नायख पर्येष्वविभेरसरखती । 
प्रसादयामास निप्तगेकोपनं त्पादमूखे पतिता विषादिनी ॥ १२ 

दृष्टा विषण्णां मुनयः सरस्वती परसाद्याचक्रसिमं तमादरात् | 
कृतापराधा भगवन्भ्षमख `तां पितैव पुत्रं विदहितागसं यने ॥ १३ 
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परसादितोऽभूदय सम्भसननो वाण्या उुनीन्दरैरपि शापपोक्षम् । 
ददो यदा मानुषशङ्करस्य संदशेनं स्याद्धितास्यपर्त्या ॥ 

सा शोणतीरेऽजनि विप्रकन्या सर्वर्थनिस्सषैगुणो पपन्ना । 
यस्या बभूवुः सदजाश्च विद्याः शिरोगतं के परिहतपीशाः ॥ 

सर्वाणि शाच्राणि षटड्वेदान्काव्यादिकान्वेत्ति परं च स्म् । 
तन्नास्ति नो वेत्ति यदत्र बारा तस्मादभूचित्रपदं जनानाम् ॥ 

सा विन्वरूपं गुणिनं गुणज्ञा पनोऽथिसमं द्विनपुड्खवेभ्यः । 
शुश्राव तां चापि स विश्वरूपस्तस्मात्तयोदेशेनङारसाऽभूत् ॥ 

अन्योन्यवदशेनरासो तो चिन्तापरकर्षादधिगम्य निद्राम् । 
अवाप्य संदरोनभाष्णानि पुनः प्रबुद्धो विरदाभितप्नो ॥ 

दिक्षपाणावपि नेक्षमाणावन्योन्यवार्ताहतमानो तौ । 
यथो चिताहारविहारदीनो तनो तनुत स्मरणादुपेतो ॥ 

दृष्टा तदीयो पितरो कदाचिदृपृच्छतां तौ परिकरिताङ्धो । 
वपुः कृशं ते पनपोऽप्यगवों न व्याधिमीक्षे न च हैतुमन्पम् ॥ 

इष्टस्य हानेरनमीष्टयोगाद्धषनिि दुःखानि श्ररीरभाजाम् | 
वीक्षे नतो द्वावपि वीक्षमाणो धिना निदानं नहि का्यजन्प ॥ 

न तेऽल्यगादुद्रहनस्य कारः परवमानो न च निःखता वा । 
कुटुम्बभारो मयि दुःसहोऽयं ुपारष्ततेस्तव काऽत्र पीडा ॥ 

न मूढमावः परितापहेतुः पराजिति्बां तव तन्निदानम् । 
बिद्रतषु विस्पष्टतयाऽग्रपारास्ुदुममार्थादपि तफविद्धिः ॥ 

आ जन्मनो विहितकपनिषेवणं ते 
सखप्नेऽपि नास्ति दिदितेतरकमसेवा । 

तस्मान्न मेयपपि नारकयातनाभ्यः 
कि ते सुखं प्रतिदिनं गतश्षोभपास्ते ॥ 

21 
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निर्षन्धतो बहुदिनं भरतिपाथप्रानो 
वक्तुं कृपाभरयुताविदमृचतुः स्म । 

निबेन्धतस्तव वदामि मनोगते मे 
वाच्यं न वाच्यपिति यद्वितनोति खाम् ॥ २५ 

शोणाख्यपुनदतटे वसतो द्विजस्य 
कन्या श्रुति गतवती द्विजपुडवेभ्यः । 

सवेज्गतापदपनुत्तमरूपवेषां 
ताश्चुद्धिवक्षति मनो भगवन्पदीयम् ॥ २६ 

त्रेण सोऽतिविनयं गदितोऽन्वश्ाद् दो 
विमो वधृवरणकमेणि सम्वीणो । 

तावापतुद्विनगरहे दविनसंदिदक्षू 
देशानतीलय बहुखाजनिजकायैसिद्धये ॥ २७ 

भूभृनिकेतनगतः श्रतविग्वश्षासः 
भ्रीविग्वरूप इति यः पयितः पृथिव्याम । 

तत्पादपश्मरजसे स्पृहयापि निलयं 
साहाय्यपत्र यदि तातं मवान्विहध्यात् ॥ २८ 

पृथा वचः पिवति कणेपुटेन ताते 
श्री विन्वरूपगुरुणा गुरुणा द्विजानाम् । 

आजग्मतुः सुवसनो विक्षदाभयष्टी 
संमेषितों सुतवररोद्रहनक्रियाये ॥ २९ 

तावाच्यै स द्विजवयो विदितोषचारेरायानकारणमयथो शनकेरपच्छत् । 
श्रीवि्वरूपगुरुवाक्यत आगतो ख इत्यु चतुप्ैरणकमेणि कन्यकायाः ॥ 
संमेषितो श्रुतवयःुर्टतर्धः साधारणीं श्रुतवता खमुतस्य तेन । 
याचाषह तव सुतां द्विज तस्य हैतोरन्योन्यतंघटनमेतु मणिद्यं तत् ॥ २१ 

महयं तदुक्तमभिरोचत एव विरो पृष्टा वधु मम पुनः करवाणि निलयम् । 
कन्यापदानमिदमायतते वधूषु नो चेदमूव्ेसनपक्तिषु पीडयेयुः ॥ ३२ 
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भार्यापपृच्छदथ कि करवाव भर 
विरो बरीतुमनसो खलु राजगेहात् | 

एतां सुतां सुतनिभा तव याऽस्ि कन्या 
रहि त्वमेकमनुमाय पुनन वाच्यम् ॥ ३३ 

दूरे स्थितिः श्रुतवयःकुरत्तजातं न ज्ञायते तदपि किं प्रवदामि तुभ्यम् । 
वित्तान्विताय कुख्रत्तसमन्विताय देया सुतेति विदितं भरुतिोकयो ॥ 

नैवं नियन्तुपनये तव शक्यमेतत्तां रुविपणी यदुकुटाय कुशञस्थटीशे । 
प्रादारस भीप्पक्रतरपः खलु इण्डिनेशस्तीर्थापदेश्मटते खपरीक्षिताय ॥ 

® = न, 

किं केन सङ्तमिदं सति मा विचार्यो वेदिकं सरणिपप्रहतां प्रयतत । 
प्रातिष्ठिपत्सुगतदुजयनिजयेन शिष्यं यमेनपर्चिषत्स च भट्रपादः ॥ ३६ 

कि वण्यते सुदति यो भविता वरो नो 
विद्याधनं द्विजवरस्य न बाह्यवित्तम् । 

याञन्वेति सन्ततमनन्तदिगन्तभानं 
यां राजचोरवनिता न च हतुमीश्नाः ॥ २७ 

वध्वनेनावनपरिव्ययगानि तानि 
वित्तानि चित्तमनिहं परिखेदयन्ति | 

चोरानपात्खजनतश्च भये धनानां 
शर्मेति जातु न गुणः खट बारिश्चस्य ॥ ३८ 

केचिद्धनं निदधे भुवि नोपमोगं ङृवेन्ति रोभव्श्षगा न विदन्ति केचित्। 
अन्येन गो पितपथान्यजना हरन्ति तचे्नदीपरि परे जरमेव इत ॥ २९ 

सर्वात्मना दुहितरो न गृहे विधेयास्त्चतपुरा परिणयाद्रन इद्रतं स्यात् । 
पदयेयुरात्मपितरो बत पातयन्ति दुःखेषु धोरनरकेषिति धर्मश्चाखम् ॥ 

मा मदय पपर सुता करदः कुमारीं 
पृच्छाव सा बदति य भविता वतेऽस्याः | 

एवं विधाय समयं पितरो कुमार्याः 
अभ्याकमीयतुरितो गदिवेष्टकार्यो ॥ ४९१ 
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भरीविश्वरूपगुरुणा प्रहितो द्विजाती 
कन्याथिनो सुतनु किं करवाव वास्यम् । 

तस्याः प्रपोदनिचयो न ममो शरीरे 
रोपाश्चपूरमिषतो बहिरुल्नाम् ॥ ४२ 

तेनेव सा प्रतिवचः प्रदरो पितृभ्यां तेनैव तावपि तयोर्युगाय सत्यम् ! 
आदाय विप्रपपरं पित्रगेहतोऽस्यास्तो जग्पतुर्दिनवरो खनिकेतनाय ॥ 

अस्माच्चतुदश्शदिने भविता दक्षम्यां 
जापित्रभादिश्चुमयोगयुतो प्रहुतः | 

एवं विलिख्य गणितादिषु कोशङास्या 
 व्यारुयापराय दिक्चति स्र सरस्वती सा ॥ ४४ 

तो हृषपुष्टमनसो विहितेष्ठकाये 
भरीविश्वरूपगुरप्त्तपमेक्षिषाताम् । 

सिद्धं समीहितमिति प्रथितानुभावो 
टैव तन्पुखपप्तावथ निथिक्राय ॥ ७५ 

अन्यः खदस्तगतपत्रपदारस पत्र शषा जहास सुखवारिनिधो मपञ्न । 
विभान्यथो चितपपूजयदागतांस्तान्न्वांऽद्यकादिभिरयं बहु वित्तछभ्येः ॥ 

पित्राजुशिष्टवसुधासुरशंसितेन विज्ञापितः सुखपवाप स विग्वरूपः । 
कार्याण्यथाह पृथाासमजनान्घमेतान्बन्धुभियः परिणयो चितस्ताधनाय ॥ 

मोहतियेर्बहमिरे यृहपैकारे संदरिति द्विजवसहुषिद्धिरिः । 
पाङ्धस्यवस्तुसहितोऽखिखभूषणाल्यः स प्रापदक्षततनुः पृथुशोणतीरम् ॥ 

शोणस्य तीरयुपयात्ुपा्रणोर्स जामातरं बहुविधं किङ विष्णुपित्रः । 
प्रसयुज्गाम भुयदे मियदरनेन प्रावी विशद ग्रहमं बहुबाश्पोषैः ॥ ४९ 

द्ाऽऽसने भृुबचः सथुदीयं तस्म पां ददो सपधुपकंमनर्षपात्रे । 
अर्ध्यं ददावहपियं तनया गृहास्ते गावो दिरण्यमखिलं भवदीयमूचे ॥ 
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अस्माकमद्य पवितं कटमाश्ताः स्मः संदशेनं परिणयव्यपदेशतोऽभूत् । 
नोचेद्धवान्बहु विदग्रसरः कचाहं भद्रेण मद्रुपयाति पुमान्विपाङात् ॥ 

यद्यदहैऽत भगवन्निह रोचते ते तत्तन्निषेथमखिलं भवदीयमेतत् । 
वक्ष्यामि सवपमिाषपदं खदीयं पुक्तं दि सन्ततप्ुपासितदृद्धपएगे ॥ ५२ 

एवं मिथः परिनिगद्य विरेषपृद्रया वाचा युतो मदमवापतुरुत्तमां तो । 
अन्ये च संय्ुुदिरे पियप्तच्कथाभिः स्वेच्छा विहारहसनेहभये पिषेयाः ॥ 

कन्यावरो श्रकरतिसिद्धसुरूपवेषो दष्टो भयेऽपि परिक विरम्बमानाः | 
चक्रुविधेयमिति कतुमनीज्वरास्ते शोभाविदोषपपि पड्कवासरेऽस्मिन् ॥ 

` पतलमभाप्रतिहतात्पतिभूतिभावादाकल्पजातर्पापि नाति्षयं वितेने । 
छोकप्रसि द्धिमनुखलय विधेयबुद्धया भूषां व्यधुस्तदुभये न विरोषबुद्धचा ॥ 

मोहूतिका बहु विदोऽपि खुहूतेकालमपाक्षुरक्षतधियं खिकतीं सखीभिः । 
पथात्तदुक्तश्ुमयोगयुने शमां पोहूतिकाः खमतितो जग्रहुयुहतेम् ॥। ५६ 

जग्राह पाणिकमरं हिपपित्रघूः श्रीविष्णुमित्रदुहितुः करपल्वेन । 
भेरीगरदङ्गपटहाध्ययनाभनपोषैदिण्डटे सुपरिमृच्छति दिग्यकाठे ॥ 

यै ये पदायमभिकापमयते पुमान्यस्तं तं परदाय समतुतुषतां तदीञ्यो । 
देवद्रमाविवं महाघ्ुमनस्तयुक्तो संभूषितो सदसि चेरतुरासङाभो ॥ ५८ 

आधाय वहिमथ तत्र जुहाव सम्य- 
गृह्योक्तमागेमनुखत्य स विश्वरूपः । 

खाजाज्खुहाव च वधुः परिजिघ्रति स 
धूपे प्रदक्षिणपथादरृत सोऽपि चाश्चिम् ॥ ५९ 

होमावसानपरितो पितविभ्रवयेः भ्रस्थापिताखिलसमागतबन्धुवगेः । 
संरक्ष्य वहिमनया सममभिगेहे दीक्षाधरो दिनचतुष्कयुवास हषः ॥ ६० 

प्रतिष्ठमाने दयिते बरेऽस्िल्यपेदय मातापितरो बरायाः । 
आभाषिषातां शृणु सावधानो बाखेव बारा न तु वेत्ति किथित् ॥ &१ 
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बाङेरियं करीडति कन्दुका्ेनातक्षुधा गेदुपेति दुःखात् । 
एकेति बाङा शृहकप नोक्ता संरक्षणीया निजपुतरितुस्या ॥ ६२ 

बाखेयमङ्क वचनेगृदुमिर्विधेया कार्या न रुक्षवचनैनं करोति रुष्टा । 
केचिन्यृदक्तिवशगा विपरीतभावाः केचिद्विहातुमनछं प्रकृति जनो हि ॥ 

किद् द्विजातिरधिगम्य कदाचिदेनाघु्रीक्ष्य छक्षणमवो चदनिन्दितास । 
पाजुष्यमात्रनननं निनदेवभावेत्यस्माच्च वो वचनञ्रुमषयोञ्यमस्याम् ॥ 

सवैज्ञतारक्षणमस्ति पूणमेषा कदाचिद्रदतोः कथायाम् । 
तरसाक्षिमावं चनिताऽनवथया संदिश्य नवे्रपप्रौ जगाम ॥ ६५ 

शशर्वेराया वचनेन वाच्या स्तुषाभिरक्नाऽऽयतते हि तस्याम् । 
[| ७ र [र 

निक्षेपभूता तव सुन्दरीयं कार्यां गृहे कम इनः शनेस्ते ॥ ६& 

वाद्येषु बारयात्सुरमोऽपराधः स नेक्षणीयो गरदिणीजनेन । 
क र । नदैः 

वयं सुधीभूय हि सवे एव्र पशाहुरुतवं शनकः प्रयाताः ॥ ६७ 

ृषटाऽभिधातुमनरं च मनोऽस्मदीयं 
गेहाभिरक्षणविधो न हि दृश्यतेऽन्यः । 

दुषटाऽमिधानफलमेव यथा भवेन्न 
त्रयात्तथेष्टननता जननीं बरस्य ॥ ६८ 

वत्से स्वप गमिताऽसि दश्ञापपूर्वो तद्रक्षणे निपुणधीभेव सुश्रु निलयम् । 
कर्यात्न बार विहूतिं जनतोपहास्यां सा नाविवापरमियं परितो षयेत्ते ॥ 

पाणिप्रहात्खाधिपती समीरित पुरा मार्या; पितरो ततः परम् । 
पतिस्तमेकं शरणं व्रनानिशं रोकद्रयं जेष्यसि येन दुर्जयम् ॥ ७० 

पत्यावसुक्तवति सुन्दरि मा स युद याते प्रयातमपि पा सम भवेद्विभूषा । 
पूरवापरादिनियपोऽस्ि निमज्ननादो शृद्धाङ्नाचरितमेव परं प्रमाणम् ॥ 

रटे धवे सति रुपेह न वाच्यमेकं क्षन्तव्यमेव सकट स तु शाम्यतीत्थम् । 
तस्मिन्यसन्नवदने चकितेव वत्से सिष्ययभीष्टपने क्षपयेव स्वम् ॥ 
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भतुः समक्षपपि तटदनं समीक्ष्य 
वाच्यो न जातु सुभगे परपूरषस्तै । 

कि वास्य एषं रहृष्ीति तवोपदेश्षः 
राङ्क वधूपुरषयोः क्षप्येद्धि हदेम् ॥ ७३ 

आयाति भतेरि तु प्रि विहाय का्य- 
मुत्थाय श प्रञ्रुदकेन पदाचनेकः । 

कायां यथाभिरुचि हे सति जीवने ग 
नो पेक्षणीयपणुमात्रमपीह कं ते ॥ ७४ 

धवे परोक्षेऽपि कदाचिदेयुयृहं तदीया अपि वा महान्तः । 
ते पूजनीया बहुमानपृवै नो चेचिराक्षाः कुख्दषहकाः स्युः ॥ ७५ 

पित्रो रिव श्वहयुरयोरनु्रतितव्ये 
तदवमृणाक्षि सहनेष्वपि देवरेषु । 

ते स्नेहनो हि कुपिता इतरेतरस्य 
योगे विभिदयुरिति मे मनसि प्रतः ॥ ७६ 

हितो पदेशे विनिषिष्टमानसो वधूवरो राजग्रहं समीयतुः । 
रग्पानुपानो गुरबन्धुतर्गतो बभूव संज्ञोभयभारतींति ॥ ७७ 
सा भारती दुवसनेन दत्तं पुनः प्रसन्नेन पुराऽऽततदर्षा । 
दापावधि संसदि वत्स्यते यत्सतरज्नतानिवहणाय साक्ष्यम् ॥ ७८ 

स भारती साक्षिकसवेविखोऽप्यात्मी यशक्तया शिषचब्द्विभातः । 
स्वशेशवस्यो चितमन्वकां्ीरस केशवो यद्रदुदारटृत्तः । ७९ 

दशवे स्थितवता चपराशे क्ाङिणेव वष्टरक्षपलादो । 
आनीदमखिदं बिके भाविभूतमपि यत्खलु खोके ॥ <° 

ते दद जनताऽद्धुतवरां छी खयाऽथिगतनुतनदोढम् । 
वाघुदेबमिव वानीं छो चनैरनिपिषैरनुवेटम् ॥ ८१ 
कोपरेन नवनीरदराजिश्याप्रटेन नितं समराजि । 
केरवेश्चतमप्ताऽधिकमस्य केश्वेश्चतुरास्यसमस्य ॥ ८२ 
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लाक्ये; पाश्चपतेरपि क्षपणकः कापादिकिवष्णवै- 
रप्यन्येरखिषेः खलैः खलं खि दुरबादिभिवैदिकम् । 

पन्थान परिरक्षितुं क्षितितलं प्रप्र परिक्रीडते 
घोरे संखतिकानने विचरतां भद्रकर शङ्करः ॥ 

इति श्रीपाध्रीये तत्तदेवावतारायेकः । 
सं्षेपशङ्करजये वतीयः सगे आभवत् ॥ 

भादितः श्छैाः 2?4. 

क च 

अथ चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 
कौमारचरितवणैनम् ॥ 

अथ रिवो मनुजो निजमायया द्विनग्रहे टिजमोदगुपावहन् । 
प्रयमहायन एव समय्रहीतछकरवणमसो निजमापिराम् ॥ 

द्विप एव शिश्ुटिखिताक्षरं गदितुमक्षपताक्षरविस्ुधीः । 
अथ स काव्यपुराणघ्ुपाधरृणोस्छयमवेक्िमपि श्रवणं पिना ॥ 

अजनि दुःखकरो न गुरोरसो श्रवणतः सकृदेव परिपरी । 
सहनिपाटजनस्य गुरुः खयं स च पपाठ ततो गुरुणा विना ॥ 

रजसा तमसाऽप्यनाभितो रजसा खेछनकाट एव हि । 
स कराधरसत्तमास्नो सकराश्चापि लिपीरविन्दत ॥ 

सुधियोऽस्य विदियुतैऽधिकं विधिव्चोखविधानसंस्छृतम् । 
छलितं करणं घुताहुतिञ्वरितं तेज इवाश्चुश्क्षणेः ॥ 

उपपादननिव्येपेक्षधीः स पपाटाहूतिपूषैकागमान् । 
अ धिकाग्यपरंस्त ककरोऽप्यधिकांस्तकंनयेऽत्यवतेत ॥ 

हर्तख्िदशेऽ्यचातुरीं पुरतस्तस्य न वक्तपीन्वराः । 
प्रभवोऽपि कथा नेजवागिभवोरछारितवादिनो बुधाः ॥ 

८२ 

२०1 

© 
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अञुकक्रपिको क्तिथोरणीयुरगाधीशकथावधी रिणीम् । ` 
धुधुहनिशमय्य वादिनः प्रतिवाक्योपहूतो प्रमादिनः ॥ ८ 

कुभतानि च तेन कानि नोन्मथितानि प्रथितेन धीमता | 
स्वपतान्यपि तेन खण्डितान्यतियनेरपि साधितानि केः ॥ ९ 

अ्रुना तनयेन भूषितं यथ्रुनातातस्पानवचैस्ता ! 
तुया रहितं निजं कुं कयापासर स पुचिणां वरः ॥ १० 

शिवगुरुः स जरंश्िपमे शिज्ञावगृत कपवक्ञः सुतमोदितः । 
उपनिनी पितप्ूनुरपि खयं न हि यपोऽष्य कृताकृतमीक्षते ॥ ११ 

इह भवेत्युषटभं न सुतैक्षणं म सुतरां सुभं विभवेक्षणम् । 
सुतमवाप कथशिदयं द्विनो न खल बीकषितुमेष् खतोदयम् ।॥ १२ 

परतमदीदिहदास्सनाभिभिः पितरमस्य शिशोजेननी ततः । 
समनुनीतवती धवखण्डितां खजनता मतिश्षोकहरैः पदैः ॥ १३ 

कृतवती मृतचोदितमक्षमा निजजनेरपि कारितबत्यसो । 
उपनिनीषुरभूःसुतपात्मनः परिसमाप्य च वरपरदीक्षणम् ॥ १४ 

उपनये किङ पश्चपवत्सरे प्रवरयोगयुते सुमहूतके । 
दिनवधुनियता जननी रि्ोग्यधित तुष्टमनाः सह बन्धुभिः ॥ १५ 

अधिजगे निगपांश्चतुरोऽपि स क्रपत एव गुरोः सषडङ्कान् । 
अजनि विस्मितपत्र पदहापतो द्विजसुतेऽस्पतनो जनतामनः ॥ १६ 

सहनिपाठयुता बहवः समं पठितुभेशत न द्विनमूनुना । 
अपि गुरुषिशषयं प्रतिपेदिवन्क इ पाठयितुं सहसा क्षमः ॥ १७ 

अत्र कि स यदरिषक्षत सर्वोधित्रपागपगणाननुदतः । 
द्वित्रिपा्रपठनादभवदयस्तत्र तत्र गुरूणा समविद्यः ॥ १८ 
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वेदे ब्रह्मसमस्तदङ्कनिचये गा्ग्योपपस्तस्कथा- 
तादपर्याथेविवेचने गुरसप्रस्तत्कमसंबणेने । 

आसीन्नेमिनिरेष तद्रचनजपोद्धोधकन्दे समो 
व्यासेनेव स मूतिमानिव नवो वाणी विासेतः ॥ १९ 

आन्वीक्षिकयेक्षि तन्त्रे परिचितिरतुखा काप्टि काऽपि ठेमे 
पीतं पातञ्चरम्भः परपपि पिदिते भाष्रषट्ायेतस्म् । 

ष ॐ स 

यतेः सौख्यं तदस्यान्तरमवदमलद्वितविद्यासुखेऽस्मि- 
नूप योऽथः स तीर्थे सुपयसि वितते हन्त नान्तभेवेक्किम् ॥ २० 

स हि जातु गुरोः टे वसन्सवयोभिः सह मेक्षटिप्पया । 
भेगवान्भवने द्विजन्पनो धनहीनस्य विवेश्च कस्यचित् ॥ २१ 

तपरसोचत तत्र सादरं यति गर हिणः इटंबिनी । 
करुतिनो दि भवाद्शेषु ये षरिवस्यां प्रतिपादयन्ति ते ॥ २२ 

विधिना खलं विता वयं वितरीतुं बवे न शक्तुमः । 
अपि भेक्षमकिञ्चनखतो पिगिदे जन्म निरथकं गतम् ॥ २३ 

इति दी नञदीरयन्त्यसो प्रददावामछकं वतीन्दपे । 
करूणं वचनं निशम्य सोऽप्यभवजञ्ज्नाननिषिदंयाद्रधीः ॥ २४ 

स युनिश्ुरमिङ्कटुम्विनीं पदचितरर्नवनीतकोमरेः । 
मधुरेरपतस्थिवांस्तवैरदिनदायियदश्ानिषट्ये ॥ २५ 

अथ केटभजिकटुम्बिनी तरिदुदामनिजाङ्कान्तिभिः । 
सकरा दिशः प्रकाज्ञयन्यविराद्ा विरमूत्तदग्रतः ॥ २६ 

अभिवन्य सुरेन््रवन्दितं पदयुग्पं पुरतः कताज्ञटिम् । 
ङखटितस्तुतिभिः प्रहिता रुवाच सितपूषकफं वचः ॥ २७ 
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विदितं तव षत्छ हृद्वते कृतमेभिने पुरा भवे श्युभम् | 
अघुना पदपाद्कपात्रतां कथमेते पदहितापवाप्तुु; ॥ 

इति तद्रचनं स श्यश्रुवान्निजगादाम्ब पयीदपर्पितम् । 
फर्म ददख तत्फलं दयनीयो यदि तेऽहमिन्दिरे ॥ 

अघ्रुना वचनेन तोषिता कपा तद्धने समन्ततः । 
कनकापछकेरपूरयल्ननताया हृदयं च विसयैः । 
अथ चक्रभूतो वधुपये सुदतेऽन्तधिषुपागते सति । 
धरशश्ेसुरतीव शङ्करं महिमानं तमवेक्ष्य विस्मिताः ॥ 

दिवि करपतरयथा तथा वि कल्याणगुणो हि शङ्करः । 
0 

सुरभूष्ुर्योरपि प्रियः समभूदिष्टविरिष्ठबस्तुदः ॥ 

अमरसृहणी यपम्पदं द्विजवयस्य निवक्यपाप्मवान् । 
स विधाय यथापुरं गुरोः सवि श्चाख्वराण्यरिक्षत ॥ 

वरमेनपवाप्य मेजिरे परभण सक्छ! कडा अपि | 
सपवाप्य निजोचितं पति कमनीया इव बापरोचनाः ॥ 

सरदस्यसपग्रशषिक्षिताखिरविद्यस्य यक्चसखिनो वपुः । 
उपपानकथाप्रङ्पप्यस हिष्णुश्रियमन्धपद्यत् ॥ 

जयति स्म सरोरुद्पभापदङ्कण्टीकरणक्रियाचणम् । 
दिजरानकरोपखाटितं पदयुग्पं परगवेहारिणः ॥ 

जरमिन्दुमणि स्व्यदि यदि पद्मं दषदः ततः सरः 
यदि तत्र भवे्छुशेशयं तदधरष्यांपितुकापवाप्तुयात् ॥ 

पादो पश्र्मो बदन्ति कतिचिच्छठी शङ्करस्यानघो 
वक्त च द्विनराज-पण्डछनिमं नेतद् द्य साम्प्रतम् । 

ष्यः पञ्यपदः कि त्रिजगति ख्यात्, पदं दत्तवा- 
नम्भोजे द्िनरानपण्डलशरतेः पेष्येसपास्य सुखम् ॥ 

२३ 

२४ 
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हुः सन्तो नेजं हृदयम निपैरतरं 
षिधातुं योगीन्द्राः पदकपरपस्सिन्निदधति । 

दुरापां शक्रायेवेमति षदने यन्नवसुधां 
ततो मन्ये पद्मालदमधिकरमिन्दो वदनम् ॥ 

तलज्ञानफशेग्रहिषेनतरब्यामो दघुषटिपयो 
निःदोषव्यसनो दरंभरिरिघप्रामभारदूछंकषः । 

टुण्टाको पदमत्सरादि विततैस्तापत्रयारतुदः 
पादः स्याद पितपचः करुणया भद्रकरः शङ्करः ॥ 

पादाधातसफोख्रणकिणितकातांन्तिकञनं 
प्रथाणन्याघातप्रणतविपतद्रोहविष्दम् । 

परं ब्रह्येवासो भवति तत एवास्य सुप 
गतापस्मारार्वीज्ञगति पहतोऽग्रापि तनुते ॥ 

पराप्तस्याभ्युदयं नवे कङ्यतः सारसतोज्जम्भणं 
स्याोकेन दिधूतवि्वतिमिरस्यासन्नतारस्य च । 

तापं नस्त्वरिते क्षिपन्ति घनतापन्ने भरपत्ना भने 
राहूखादं च कराधरस्य मधुराः कुवन्ति पादक्रमाः ॥ 

नतिदतते भुक्ति नतप्रत पदं वेति भगव- 
त्पदस्य प्रागरभ्यान्नगति विवदन्ते श्रुतिषिद्ः । 

यन्तु घ्रमस्तद्धननरतपादम्बुनरनः- 
परीरम्भारम्भः सपदि हृदि निर्घाणश्चरणम् ॥ 

काश्िकपह्वाहतं विरुरासोरुयुरग विपश्चितः । 

ता्णवफेनपञ्चरीच्टुरितरावतदस्तश्चस्िभूत् ॥ 

र् हारशृवहरीत्रयीषंटिता स्कारिक्रदरुटभृत्तरी । 
टपस्य तया कटीतटी तुङिता स्यात्कलितिन्रिमेषरा ॥ 

[चतुथः 

२९ 
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आदाय पुस्तकवपुः श्रुतिसारमेकदस्मेन वादिकृततद्वरकण्टकानाम् । 
सद्धारमार चयतीव विबोधघुदरायुद्धिखता निलकरेण परेण योगी ॥ ४६ 

खुष्वी राजः करपद्रमकिसलयामो करवरो 
करोत्येतौ चेतस्यपरलकमलं यस्सहचर्म् । 

रचेश्वो रावेतावहनि किञ्च रात्राविति भिया 
निशदेयप्रातनिजदखकव्राटं घटयति ॥ 

रुचिरा तदुरस्थटीं बभावररस्फारविश्ारपांघरा 
धरणीश्चनणोदितथमासृथुशस्येव जयश्रियाऽऽधिता ॥ 

परिघपयिपापहारिणो शुश्यभाते श्ुमरक्षणो भुजो । 
बदिरन्तरशनतरनिग्रहे धिजयस्तंमयुगीपुरन्धरो ॥ 
उपवीतमपरुष्य दिद्युते बिसतन्धुक्रियपाणसोहुदम् । 
शरदिन्दुमयुखपाण्डिमातिश्षयां्ष्कःनजाह्भिकधभम् ॥ 

समरानत कण्ठकम्बुराड् भावत्पादयुनेयदुद्धषः 
निनदः प्रतिपक्षनियरहे जयशङ्कःध्वनितामविन्दत ॥ 

रुणाधरसंगताऽपिकर श्युश्चुमे तस्य हि दन्तचद्धिका | 
नवविद्रमबह्धरीगता तहिनांशारिव शारदी छषि 

सुक्पोरुतखे यशस्विनः शुशुभाते सितभायुवचसः 
वदनाध्रितभारतीड्ते ्रिधिसङ्कस्पतदपणाविव ॥ 

समासीत्तस्यास्थ सुकृतनर्पेः सवैजगतां 
पयःपारावारादजनि रजनीश्चो बहुपतात् | 

सुधाधारोद्धारः सुखदणनयोः किन्तु शक्भू- 
त्सतां वैनःपुञ्चं हरति बदन तस्य दिशति ॥ 

पुरग क्षीराम्भोपेरहह तनया यद्विषयता- 
जुषो दीनस्या घनकनकथाराः सपकिरत् । 

इद् नेत्रे पात्र कमलनिरयाप्री तिषिततै- 
म नीश्चस्य स्तोतुं कतसुकृत एव प्रभवति ॥ 
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र्वातिपक्षदु पणसमन्मेषक्षितो कल्पने 
सेतोरप्यनघस्य तापसङ्करणाङ्कस्य छङ्कारयः 

अपनानतिकायविश्रपघुषः संसारगाखामृगन् 

ुष्णन्त्यच्छपयो पवी चिवदलङ्काराः कटक्षाङ्कराः 

नि.शङ्क्ष तिरक्षकण्टकङुरं पी नाङ््दावानर- 
उवाढासंङ्रमातिपङ्करतर व्यधमं धृतिष्वंसिनम् | 

संत्ारारतिपापयच्छछ चछदू्वारदुरवारणं 
पुष्णन्ति श्रपमाधिता नवघ्ुषाषष्त्यायिता यः ॥ 

तिपुष्टं तस्याहुः सित्तमसितक्षोमि विषथगां 
कृपापारावारं कतिचन भ्रुनि तं भितवतीम् । 

बय त्वेतद् त्रपो जगति किट तिखः सुरुचिरा- 
सयी पो छिन्याङ्कव्युपकतिभवाः कीतय इति ॥ 

असो शंभोटींछादपुरिति भृशं सुन्दर इति 
रं सम्पत्येतन्ननमनसि सिद्धं च सुगमम् । 

यदन्तः पर्यन्तः करणपदसीयं निकपपं 
ठणीङ्वन्येते सुषममपि कामं सुमतयः ॥ 

अन्ञानान्तंगेहनपतितानासतियो पदेशे- 
सातु खोकान्मप्रदवशिघ्लातापपापच्यमानान् | 

क्तवा मोन बटविटपिनो मृतो निष्पतन्ती 
शम्भोमूतिथरति युत्रने शङ्राचार्यरूपा ॥ 

उच्चण्डाहितवाव्रदृककुहनापाण्डिल्यततण्डिकं 
जाते देशिकरो्ठरे पदजुषं सन्तापचिन्ताषहे | 

कातयं हृदि भूयसाऽङृत पदं वेभाषिकादेः फथा- 
चातुर्यं कटुषासनो छयमगारैयो षिकदेरपि ॥! 

अथुना क्रतवः प्रसाधिताः क्रतुषिथेश्चकरः स शङ्करः । 
इयमेव भिदाऽनयोजितस्मरयोः सर्मविदो्चपेञ्ययोः ॥ 

[ चतुथः 
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कङयाऽपि तुङतुकारिणं क्यापो न वये जगत्यै । 
विदुषां खसमो यदि खये भविता नेति वदन्ति तत्र के ॥ 

युवनान्त इवामरद्रपा अपरद्रष्विष पृष्पसश्चयाः | 
श्रपरा इव पुष्पसश्चयेषव्रतिपेख्याः किर शङ्करे गुणाः ॥ 

कामे वस्तुविचारतोऽच्छिनदय पारष्यहिसाक्रुघः 
५ को 1 * ष 

छषान््या देन्यपरियहानतकथालाभांस्तु सन्तो षतः । 
मार्यं सनसुयया मदमहामानो चिरं भावित- 

खान्योरकषेगुणेन तृ्निगुणतस्वरष्णां पिशाचीमपि ॥ 

काप यस्तु समूषटधातपत्रधःच्खरगापवरगापहं 
रोषं यः खलु चूणपेषप पिषञ्िःशेषदो षावहम् । 
मादीनपि यः परांस्वणसयच्छेदं सम॒ च्छिद 
स्वस्यान्तेवषतां सतां स भगवत्पाद कथं वण्येते ॥। 

केऽमी कान्त दिवा नित्षाकरकरा घपेस्य पमच्छिदो 
मग्धे शम्भुनवावतारपुगुरोरेते गुणानां गणाः । 

कस्मरादुयरुसन्ततिषिंकसिता बिस्मेरदिग्यो षिता- 
मेपाऽगङ्न्नरीति दिगजवधूप्नोत्तरे रेनतुः ॥ 

नाक््णा माक्षिकमीक्षितं क्षणमपि द्राक्षा अहुः शिक्षिता 
ह्रेष सघुपक्षितो युवि यया सा शङ्करश्रीगुरोः । 

कान्तानन्तदिगन्तणद्रःनकराजङ्खारतत्तद्रण- 
भ्रेणी निमरमाधुरीमदघुरा धन्येति पन्याप्रहे ॥ 

्षानितिधेदरसुधा जहातु महतीं सवख हत्वप्रथां 
विव्ाथेद्विरहन्तु षण्ुभरुाः खालर्गगर्वाचरीम् । 

वैराग्ये यदि बादरायणियश्ञः कार्यं परं गाहतां 
कि जस्पेुनिशेखश्स्य न तुलां छत्रापि मन्यामहे ॥ 

या मूतिः क्षमया ुनीश्वरीपयी गोत्रासगोत्रायते 
विद्यामिनिरबयकीतिभिरलं भाषाविभाषयते । 
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भक्ताभी प्ितकरपनेनं नितरा कलयादिकस्पायते 
कस्तां नान्यपृथग्ननेस्तुखयितुं मन्दाक्षमन्दायते ॥ ७० 

न बभूव पुरातनेषु तत्सदो नाद्यतनेषु दुद्रयते । 
भविता करिमनागतेषु बा न सुमेरोः सदशो यथा गिरिः ।॥ ७१ 

समशोभत तेन तड ख च शीटेन परं व्यरोचत । 
अपि शीमदीपि विद्यया ह्यपि विया विनयेन दियते ॥ ७२ 

सुयशःकुसपोचयः भ्रयद्विुषालिगुणण्हबरौ हमः । 
अवघाधफः क्षपारसः सुरशालीव रज सरिद् ॥ ७३ 

नच रोषभपत्री न कापिरी गणिता काणुजी न गीरपि। 
फणितिष्वितरापु का कथा कषिराजो गिरि चातुरीजुषि ॥ ७४ 

भटरमास्करविपदेदुदशपललदागपरिरःकरमहा । 
हन्त शङ्करगुरो गिरः क्षरन्लयक्षरं किमपि तद्रसायनम् ॥ ७५ 

नारङ्नङ्कटीरविहर नेलिम्पक्ह्टो छिनी- 
्षोणीशपियङ्कन्नवावतरणावष्टम्मगुम्फच्छिदः 

गजेन्तोऽतरन्ति शङ्रगुरक्षोणीषरेन्द्रादर- 
द्राणीनि्षेरिणीक्षरः क नु भयं दुर्भिश्ुहुमिक्षतः ॥ ७६ 

वारी चित्तपतङ्कनस्य नगरी बोधास्मनो भुपते- 
दूरी भूतदुरन्तदुषेदश्नरी हारीकृता सूरिभिः । 

चिन्तासन्ततिवूवातर्दरी वेदोद्ट्षचातरी 
संसाराव्धितरीर्दैति भगवत्पादीयवाणैखरी ॥ ७७ 

कथादर्पोस्सपतस्कथकवुधकण्डररसना- 
सनाराधःपातै स्वयद्रुदयपन्त्रो व्रतिपतेः । 

निगुम्फः सुक्तीनां निगपरिखरमम्भोजघुरभिः 
नयद्यदरतर्रीजय बिरूदघण्टाघणघणः ॥ ७८ 
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कस्तूरीघनसारसोरभपरीरभमियभावुश- 
स्तापोन्मेषद्ुषो निश्ाकरकराहंकारङ्खंकषाः । 

्राक्षामाक्षिकशकरापघुरिमयामाविसंवादिनो 
व्याहारा भुनिशेरस्य न कथेकारं पदं कुवते ॥ ७९ 

अते परिपक्तकण्टकपथे केवस्यघण्टापये 
स्वाहेपूषैकदुविकरस्परहितपाज्ञाध्वनी नाङले । 

प्रस्कन्दन्पकरन्ददटन्दङ्कसुपस्चक्तो रणपक्रिया- 
पाचायेस्य पितन्वते नवसुधासिक्ताः खयं घुक्तयः ॥ ८० 

दृरोरपारितदुष्टपासुपटनीदुनीतयोऽनी तयो 

वाता देशिक्वायाः श्युभगुणग्रामाङया पार्याः । 
पुष्णन्ति भ्रपुसत्परिमलश्रीमेदुरा मे दुरा- 

यासस्याऽऽधिहविथुजो भवमये धीपरान्तरे ्ान्तरे ॥ ` ८१ 

नर यन्त्या रसनाग्रपीपनि गिरां देव्याः किपङ्घ्रकण- 
न्पमञ्जीरो जितसिञ्जितान्युत नितम्बाटम्बिकाश्चीरवाः । 

कि वसात्करपद्म शङ्गणज्चणत्कारा इति श्रीमतः 
शङ्कामदुरयन्ति शङ्करकयेः सचुक्तयः सूक्तयः ॥ ८२ 

वर्षारम्भयिजम्भमाणजलगुगाम्भीरधोषोपमो 
वा्यातूणेिघणेदणेवपयःकष्टोखदर्पापहः । 

उन्मीटनवपह्टिक्रापरिपराहतानिदन्ता न्मि- 
तङ्क; शङ्करयो गिदेशिक गिरां गुम्फः सथुजजम्भते ॥ ८३ 

हुश्ा पद्यविनाकृता प्रशमिता विदाऽपृषोच्या सुघा- 
स्वाधा पाद्मदरातिचोद्यमिदुराऽमे्या निषचयायिता | 

विद्यानापनघोश्यमा सुचरिता साचापहुचापिनी 
पद्या मुक्तिपदस्य साऽ मुनिवाङ्नु्यादनाद्या रजः ॥ ८४ 

यास्तस्य नवाङ्कुरं घनमनस्तापस्य बीजं निजं 
्केश्ानापपि पूवरङ्गपरघुपस्तावनाडिण्डिपम् । 
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दोषाणापदतस्य कापणमसचिन्तातते निष्कुटं 
देहाद भुनिशेलयोक्तिरत॒खाऽहंकारघ्त्छुन्तति ॥ 

तथागतपथाहतक्षपणकपथाछक्षण- 
प्तारणहताजुवस्येखिरजीवघञ्चीवनी । 

हरत्यतिदुरत्ययं भवमयं गुरूक्तिरणा- 
पनाघुनिकभारतीजरटश्क्तियुक्तमणिः ॥ 

बुन्नापारुतवेदितापरधुनीकट्टोरको खादर - 
परागमारकसगभ्यनिभेरजरीनम्भदचो निक्चराः 

नेकाटीकपताटिधुदिपटलीमच्छदः सहूरो- 
द्रहुमतिषपदुमतिद्ताश्चान्ति नि्कन्तन्ति नः ॥ 

उन्पीरन्नवमह्टिसोरभपरीरम्भमियेभावुकाः 
मन्दारद्रपरन्दबरन्दविलुटन्पाधुवधुर्यां गिरः 

उद्रीर्णां गुरुणा विपारकरुणावाराकरेणाऽऽदरात् 
सचचेतो रमयन्ति हन्त मदयन्त्यामोदयन्ति द्रुतम् ॥ 

धारावादहिसुखानु मूतिग्ुनिवाग्धरापुधारारिषु 
क्रीडन्द्रेतिवचःसुकः पुनरलुक्रीडेत मूटेतरः । 

चित्रं काञ्चनमम्बरं परिदधच्चित्त विधत्ते महुः 
कच्चर दुष्परचचरनरत्कन्थानुबद्धदरम् ॥ 

तत्तारक्षपरुनिक्षपाकरवचःरिक्षासपक्षाश्यः 
क्षारे क्षीरथरदीक्षते बुधजनो न क्षो द्रपाकाक्षति । 

रूक्षां क्षेपयति क्षितौ खट सितां नेक्षं क्षणं परेक्षते 

[चतुथः 
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द्राक्षां नापि दिक्षते न कदी क्षुद्रा जिधृक्षलयटम् ॥ ९० 

विक्रीता मधुना निजा परधुरता दत्ता य॒दा द्राक्षया 
क्षीरैः पात्रधियाऽपिता युधि जिताद्ठब्या बखादिष्चुतः 

न्यस्ता चोरभयेन इन्त सुधया यस्मादतस्तद्िरा 
माधुयेस्य समृ द्धिरद्धुततसा नान्यत्र छा वीक्ष्यते ॥ ९१ 
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कपूरेण ऋणीकृतं पृगपदेनाधीलय सम्पादितं 
पष्टीमिधिरसेवनादुपगतं कतं तु काश्मरीरनं; 

्राप्च चोरतया परीरतरुणा यत्रं तद्विर- 
मक्षय्ये पहि तस्य तस्य महिमा धन्योऽयमन्यादश्चः ॥ 

अर्ता द्रप्सं सुिप्पं चिरतरमचरं क्षीरमदरक्ष पिकं 
साक्षादद्राक्षापचक्षं पधुरसपधय प्रागविन्द परन्दम् । 

पोचामाचापमन्यो प्रधुरिमगिरमा शङ्कराचायेवाचा- 
पाचान्तो हन्त कि तंरमपि सुघासारसीसारपीश्ना ॥ ` 

संतप्रानां भवदवथुभिः स्फारकपूरषष्ः 
युक्तायष्टिः परकृतिषिमखा मोक्षरक्ष्मीमृगाक््याः । 

र) 

 उद्वेतासानवधिकसु बासारकासारहषी 
५ ५, 

बुद्धेः शुद्धये भवतु भगवत्पाददिव्यो क्तिधारा ॥ 

आच्नायान्तावका विमलतरपुरेशादिपुक्ताम्बुसिक्ता 
केवरयाशापलाश्चा विबुधजनपनःसाटजाराधिरूढा । 

तत्वज्ञानप्रसरूना स्फुरदपमरृतफला सेवनीया द्विनै्या 
सा मे सोमावतंसावतरणुरुचोवद्िरस्तु परस्त्य ॥ 

नरृल्यद्धतेश्षवलान्धु्कटतटरटर्खधुनीस्पधिनीभि- 
वागिमिभिर्भिन्क्रलोचलदमृतसरःसारिणीघोरणीभिः 

उद्वेखद्ैतवादिस्वमतपरणताहंक्रियाहुक्रियामि- 
ति श्रीशङ्कराये! सततग्चपनिषदाहिनी गाहिनीमिः ॥ 

साहङ्गारसुराषुरावखिकराकृषट च पन्पन्दर- 
्न्धक्षीरपयो न्वी चिषचिवेः सक्तः सुघावषणात् । 

जद्गठेभेवदावपावकरिलानषेर्जटारासनां 
, जन्तनां जख्दः कथं स्तुतिगिरां बेदेरिको देशिकः ॥ 

करञान्धिकचाकचिक्षप प्षणदाधीश्चगदागदि प्रियम् । 
रजाद्विुजायुजिक्रियं चतुरं तस्य यश्चः स्म राजते. ॥ 
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परिशद्धकथासु निजितो यशसा तस्य कृताङ्नः शी । 

खकलङ्कनिषटत्तयेऽधुनाऽपयुदधो मन्नति सेवते रिषम् ॥ ९९ 

धम््टि नवमद्टिविङ्कपुपस्चकखनाचिल्िनो 

 भद्रश्रीरसचित्रचित्रितकृतः कान्ते क्लाटान्तरे । 

तारावस्यनुहा रिहाररतिकानिर्पाणकर्पाणुकाः 

कण्ठे दिक्षुश्शां भुनीश्वरयश्चःपूराः नमःपूरकाः ॥ * १०० 

उत्सद्धेषु दिगङ्धना निदधते ताराः कराकपिकाः 
रागाद् योरवटस्न्य चुम्बति वियदङ्घा सपाछिङ्ति । 

छोकालोकदरी प्रसीदति फणी शोषोऽस्य दत्ते रति 
रोये गुरुराजङ़्ी तिश शिनः सोन्दयपत्यद्धुतम् ॥ १०१ 

संप्राप्ना अनिशेखरश्य हरितापन्तेषु सांकाशिनं 
कष्टोखा यकसः शश्चाङ्ककिराणानारक््य सांहासिनम् । 

मन्ति भथयन्ति दुरमदसुधावेदग्ध्यपतखो पिनं 
सम्यग् घ्रन्ति च विश्वजांयिकतपःसंघातघाघातिनम् ॥ १०२ 

सोतकण्ठाङकण्डकण्ठीरवनखवरश्चुण्णमत्तेमङ्कम्भ- 
परतयग्ोन्धुक्तषुक्तापणिणणसुषमाबद्धदोयुद्धखीला । 

पन्थाद्विक्ुज्धदुग्धाणेवनिकटषमुटोरकट्टा लमेली- 
पात्रीभूता भ्रभूता जयति यतिपतेः कीर्तिपाखा विज्ञारा ॥ १०२ 

छोकालोकदरि षीदसि चिराककि शङ्करी गुस- 
प्रोयत्की तिनिक्षाकरं प्रियतमं संश्छिष्य संतुष्यसि । 

त्वं चाध्युत्पष्छिनि प्रहुष्यसि चिरात्कस्तत्र हेतुस्तयो- 
रिव्थं प्रक्षगिरां परस्परमभूत्स्मेरतमेवोत्तरम् ॥ १०४ 

दुवाराखवेगर्वाहितवुधजनतातृखवातुर्वेगो 
निर्बाधागाधबोधामृतकिरणसदन्मेषदुग्धाम्बुरािः । 

निष्पवयुहं प्रपपेच्छदवदहनोद्धूतसन्तापमेो 
जागति स्फीतकीतिजेगति यतिपतिः शङ्कराचार्थव्यैः ॥ १०५ 
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इतिहासपुराणभारतस्म्रतिश्ास्लाणि पुनःपुनंदा । 
विबुधः सुबुधो षिरोकयन्तकलज्ञत्वपदं प्रपेदिवान् ॥ १६ 

स पुनः पुनरैक्षतादरष्रखैयासिकश्रान्तिवाक्ततीः । 
समगादुपशान्तिसंमवां सक्रटज्ञखवदेष श्ुद्धताम् ॥ ` १०७ 

असस्पपञ्चश्चतुराननोऽपि सन्नभोगयोगी पुरूषोत्तमोऽपि सन् । 
अनद्नेताऽप्यविरूपदशेनो जयत्यपू्ों नगदद्रयीगुरः ॥ १०८ 

आलोक्याननपङ्कनेन दधतं वाणीं सरोजासनं 
राश्वर्सन्निहितक्षमाश्चियमदनु विन्वम्भरं परुषम् । 

आर्याराधितको मराङ्धरकमरं कापद्विषे कोषिदाः 
रंकन्ते थुवि शङ्करं वतिङ्खरङ्ारपङ्गागताः ॥ १०९ 

एकस्मिन पुरुषोत्तमे रतिमतीं सत्तापयोन्युद्धवां 
पायाभिक्षुहूतापनेकपुरुषासक्तिथमाननिष्ठराम् । 

जिला तान् बुष्ववैरिणः पियतया प्र्याहरयधिरा- 
दास्ते तापसकैतवात् त्रिजगतां चातता स नः शङ्करः ॥ ११० 

इति श्री पाघवीये तदाश्चुदधाष्पषत्ताः । 
सं्ेपशङ्करज्ये चतुथः समे आभवत् ॥ 

आदितः श्लोकाः 384 

"स 

अथ पमः सर्गः ॥१५॥ 
॥ संन्यासग्रहणम् ॥ 

इति सपपहायनेऽखिरश्चतिषारेगततां गतो वदुः 
परिय गुशेः कृखाद ग्रहे जननीं पयेचरन्पह्मयशाः ॥ १ 

परिचरज्ञननी निगमं पठन्नपि हुताशरवीं सवनद्रयम् । 
मनुत्ररै्मियतं परिपूजय च्छिश्युरबैत संस्तरणिर्थथा ॥ २ 
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शिशुयदीक्ष्य युवाऽपि न पन्धुमान् दिश्चति दरद्धतमोऽपि निजासनम् । 
अपि करोति जनः करयो्ुगं वशगतो विहिताञ्जछि तसक्नणात् ॥ ३ 

मृदु बचशरितं कुशा मति वपुरसुत्तमपास्पदमोनसाम् । 
सकरमेतदुदीक्ष्य सुतस्य सा सुखपवाप निरगेरमम्बिका ॥ 

जातु मन्दगमनाऽस्य हि पाता स्लतुपम्बुनिधिगां प्रतियात । 
आर्तपोयकिरणे रषिविवे घा तपःकृरतनुर्विटछम्बे ॥ 

शङ्करस्तदनु शङ्कितिचित्तः पङ्कञेविगतपङ्नखर्द्ैः | 
पीजयन्तुपगतो गतपोहां तां जनेन सदर सह निन्ये ॥ 

सोऽथ नेतुमनघद्यचरित्रः सद्यनोऽन्तिकमुषी श्वरपुत्रः 
अस्तवीज्नटयधिगां कविहयेवसतुतः स्पुरदरुटृतपये; ॥ 

ईहितं तव भविष्यति कास्ये यो हितं जातं इच्छसि बाव्ये | 
इत्यवाप्य स च्रं तटिनींतः स्षव्यव्राद् खदनपाप विनीतः ॥ 

प्रातरेव सपोकत खोकः ज्ीतवरातहुतक्षीकरपूतः । 
नूतनामिव धुनी प्रवहन्तीं मा्वस्य सपया सदनं ताम् ॥ 

एवमेनमतिमलयचरित्रं सेवपानजनदेन्यलवित्रम् । 
केररुक्षितिपतिहि दिष्ष्चुः पादिणो त्सचिवमादतसिक्षुः ॥ 

सोऽप्यतन्द्रितमभीरपदाभिः प्राप्य तं यदनु सदिस्दाभिः। 
उक्तिभिः सरसमञ्ञुपदाभिः शक्तिभृत्सपमजिन्नपदाभिः ॥ 

यस्य नैव सदो यवि बोद्धा दृश्यते रणश्चिरःसु च योद्धा । 
तस्य केरटदरपस्य नियोगाद् ृशयसे पम च सर्छृ तियोगात् ॥ 

राजिताखवसनेर्विटसन्तः पूजिताः सद सि यस्य वसन्तः | 
पण्डिताः सरसवादकष्थाभिः खण्डितापरगिरोऽवितथाभिः ॥ 

सोऽयमाजिनितषवपहीपः स्वूयमानचरणः इकदीपः । 

पादरेणुमवने भवभाजापादरेण तव विन्दतु राजा ॥ 
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एष सिन्धुरपरो पदपृणों दोषगन्धरहितः प्रवितीणेः । 
अस्तु तेऽ रजघ्ता परिपूतं वस्तुतो चपणर श्चुचिभुतम् ॥ 

इत्युदीय परिसापितदोलयं भयुदी रित्षदुक्तिमपाम् । 
अस्युदारमृषिभिः परिश्चस्तं पत्युवाच वचनं क्रपश्चस्तम् ॥ 

भक्षपृन्नमजिने परिधानं रूक्षमेव नियमेन विधानम् । 
कमं दात्रृवर ञ्ास्ति वटूनां शपदायिनिगमाश्धिपटूनाम् ॥ 

कम नेजपपहाय मागः ज्ुपिहेऽह फिद् कुम्मिपुरोगेः । 
च्छया सुतमपाल्य यथेते गच्छ नाथपसकृरकथयेत्यम् ।। 

प्रत्युत क्षितिभृताऽशखिदवर्णा दयुपादरणतो विगतर्णाः । 
धपेवतनिरता रचनीया कपे वज्यैमिति नो वचनीयाः ॥ 

इत्यघ्ुष्य वचनाःकणङ्क; प्रलयगास्पुनरपात्यमृगाङ्कः । 
टत्तपस्य स निरम्य घरापः सत्तपस्य सविधं सखयपाप ॥ 

भूसुराभेकषरेः परिवीतं भामुसेड़पगभस्स्युपवीतस् । 
अच्छनहुमुतया विरसन्तं सुच्छविं नगमिव द्रमवन्तम् ॥ 

चम् कृष्णदरिणस्य दधाने कम कृत्ध्ुचितं विदधानम् । 
नूतनभ्बुदनिभाम्बरवन्तं पूतनारिहहनं तुख्यन्तम् ॥ 

जातरूपरविषरञ्चसुधाश्ना छातरूपकटिमद्धतधाश्ना । 
ना फृभूजपिव सच्छतिब्ध पाकपीतटतिकापरिरब्धम् ॥ 

सस्मितं मुनिवरस्य कुरार विस्मितो नपतिवहुबारम् । 
सेविधाय त्रिनति वरदाने ६ विधातृसट्ृशं वि मेने ॥ 

तैन पृष्कुशः क्षितिपारः खन सृषटपय श्चात्रवकालः । 
हाटकायुतसमपणपूत्रं नाटकत्रयपवो चद पूवम् ॥ 

तद्रसाद्रयुणरीतिविशिष्टं मद्रसन्धिरचिरं सुकबीष्म् । 
संग्रहेण स निक्घम्य सुवाचं तं गृहाण वरमिटप्रुमूचे ॥ 
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तां नितान्तहदयड्मस्तारां गां निज्ञम्य तुकितामतधारम् । 
भूपतिः स रचिताञ्जङिबिन्धः स्वोपपं सुतमियेष सुषन्धः ॥ 

नो हिताय मप हाटकमेतदेहि नस्तु गृहवाधिजनाय । 
रहितं तव भविष्यति शीघं याहि पूणमनसेलयवद्तम् ॥ 

रानवयंङ्टद्द्धिनिपि्तां व्याजहार रहसिश्चुतिवित्ताम् । 
इष्टिपस्य सकणेष्टषिधातुस्तुष्टिमाप हि तया क्षितिनेता ॥ 

स विरोषविदा समभानितः कविग्ुख्येन कराभृतां वर् । 
अगपछृतकरल्धीनिजां नगरीपस्य गुणानुदीरयन् ॥ 

कि बहवः श्रतिपारदग्वनः कवयोऽध्येषत शङ्कर्वरोः । 
पतः सुपहान्ति दशेनान्यधिगन्तु फणिराजकोशरीम् ॥ 

पठितं श्रतपादरास्युनः पुनरारोक्य रहस्यनूनकम् । 
प्रविभज्य निपञ्जतः सुखे स विधेयान् विदयेतमां सुधीः ॥ 

सर्वाथेत्यविदपि प्रकृतो पचारे 
शाघ्चो क्तभक्त्यतिशयेन बिनीतक्षाी । 

सन्तोषयन् स जननीपनयत्कियन्ति 
संमानितो द्रिजवरर्दिवसानि धन्यः ॥ 

सा शङ्करस्य शरण प च तत्ननन्या 

अन्योन्ययो ग विरहस्त्वनयोर सह्यः । 
नो षो दूमिच्छति तथाऽप्यमनुष्यभावान 

मेरं गतः किमपि वाञ्छति दुष्पदेश्चम् ॥ 

कृतषिदयपप्ं चिकीषवः भितगारस्थ्यमथाप्बन्धवः । 
अनुरूपगुणापचिन्तयन्ननवयेषु कुरेषु ङन्यकाम् ॥ 

अथ जातु दिरक्षवः कराववतीणं प्रुनयः पुरटटिषम् । 
उपमन्युदधी चिगोतमंतरितरगस्त्यम्रुखाः; समाययुः ॥ 

| पञ्चमः 
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प्णिपलयय स भक्तिपंनतः प्रसवितरया सह् तान्विधानवित् । 
विधिवन्पधुपकपूषेया प्रतिजग्राह सपयेया भ्ुनीन् ॥ 

षिहिताञ्जछिना विपश्चिता विनयोक््याऽपितविषएरा अमी । 
कदूषयः परपाथसश्रवा अप्रुना साकमचीकरन कथाः ॥ 

निजगाद कथान्तरे मुनीञ्चननी तस्य सपस्तदरिनः । 
वयपद्च कृतायतां गता भगवन्तो यदुषागता ग्रहान् ॥ 

क कटिवहुदोषभाननं क च युष्पच्चरणावलोकनम् । 
तदरभ्यत चेतपुराङ्कतं सुद्कतं नः फिमिति पपश्चये ॥ 

शिषयुरेष भिलातिरशैशवे यदशेषागमपारगोऽभवत् । 
पहिपाऽपि यद द्भुतोऽ्य तद् द्रयमेतरछूरूते इतम् ॥ 

करुणाद्रदश्चाभ्नुगृहयते स्वयमागलय मद्रद्धिरप्ययम् । 
वदतास्य पुराकृतं तपः क्षममाकमयितुं पया यदि ॥ 

इति सादरपीरितां तया गिण्पाकरण्ये महरविपस्दि । 
परतिवक्ुपमिप्चोदितो घटजन्पा प्रवयाः परचक्रमे ॥ 

तनयाय पुरा पतिव्रते तव पत्या तपसा परमादितः । 
स्मितपुव्ुपाददे वचो रजनीवट्ठभ्वण्डपण्डनः ॥ 

वरयस्व शतायुषः सुतानपि चा सपविदं पमितायुषम् । 
सुतमेफमिती रितः शिवं सति सवेक्ञपयाचतारमजम् ॥ 

तदभी प्पितसिद्धये शिवस्तव भाग्यात्तनयो यञ्चस्िनि । 
खयमेव बभूव सवचिन्न ततोऽन्योऽस्ति यतः सुरेष्वपि ॥ 

इति तद्रुचनं निकषस्य सा भुनिवयं पुनरप्यवोचत । 
कियदाधुरधुष्य भो यने सकलज्ञोऽस्यनुक्रम्पया वद् ॥ 

शरदो ऽ पुनश्तथाऽष् ते तनयस्यास्य तथाऽप्यप्तो पुनः । 
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निवसिष्यति कारणान्तराद्ूवनेऽस्मिन् दश षटू च बटरान् ॥ ४८ 
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इति वादिनि भाविनीं कथामृ षिषख्ये घटने निवाय तपर । 
वषयः सह तेन शङ्करं सथुपामन्छ्य ययुयेथागतम् ॥। 

सृणिना करिणीव साऽदिता शुचिना शेवशिनीव शोषिता 1 
परता कदलीव कम्पिता युनिवाचा सुतवस्छखाऽमवत् ॥ 

अथ शोकपरीतचेतनां दिनराडिच्थग्रवाच मातर् । 
अवाम्य च संछतिश्थिति किमकाण्ड परिदेवना तव ॥ 

प्छानिवेगवेदधितध्वजचीनांह्कको टिचश्चले । 
अपिं मूढपरतिः कठेबरे कुरुते कः स्थिरबुद्धिमभ्विके ॥ 

कति नाम सुता न ङाछिताः; कति वा नेह वधूरयुज्ि हि । 
क्नु ते कच ताः कवा वयं भवस्तगः खदु पान्यस्ंगमः ॥ 

पतां भत्रवलपनि मान्न हि किचिसपुखपम्ब रक्षय । 
तदाप्य चतुथमाश्रपं प्रयतिष्ये मवबन्धञुक्तये ॥ 

इति कणेकटोरभाषणश्चवणाद्भाष्पपिनद्धकण्डया । 
दिगुणीकृतशोकया तया नगद गह्धदवाक्यया पुनिः ॥ 

लयन बुद्धिमिपां भृणुष्व मे गृहमेधी भव पर्पाप्नुहि । 
यज च क्रतुभिस्ततौ यतिभेषितास्यङ्क सतापयं क्ष! ॥ 

कथमेकतनूभवा खया रहिता जी वितुद्ुरसहेऽबरा । 
अनयैव श्ुचोष्मदेदिकं प्रमृतायां मयि फः करिष्यति ॥ 

त्वपदोषपिदप्यपास्य मां जरं चस्छ कथं पपिष्यसि 
॥ 

द्रवते हृदये कथं न तै न कथकारघ्ुपति वा दयम् ॥ 
[ 

ध्वमः एषं व्यथां तां बहुघाऽऽश्रयन्तीमपास्तपोदवहुभिषेचोभिः 
अभ्बामशलोकां व्यदधाद्विधिन्नः शद्धाए्रमेऽचिन्तयदेतदन्तः जस्भष्ययर 1 

ममन पानपपिच्छति संति न च पुनजननी विजिहासति । 
न च गुरुजेननी तहुदीक्षते तद बुशाप्तनमीषदपेक्षितम् ॥ 

[ पञ्चमः 
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इति षिचिन्त्य स जातु मिमक्षया बहुजलं सरितं सथुपाययो । 
जरुपााहत तत्र सपरहीनलनशछचर्थरणे जरपीयुषः ॥ ६१ 

स च सरोद जठे जटचारिणा धृतपदो दियतेऽम्ब करोपि किम् । 
चद्ितुमेकपदं न पारये बरुवता धिदतोश्मुखेन ह ॥ ६२ 

गरहगता जननी तदुपामृणोत्पस्वश्च द्रतमाप सरित्तटम् । 
मम मृदः प्रथ रणं षवस्तदनु मे शरणं तनयोऽयवत् ॥ ६२ 

स च मरिष्यति नक्रदं गतः शिवि न मेऽजननि हन्त पुरा भृतिः । 
इति शुशोच जनन्यपि तीरा जल्गताखजवक्तातैक्षणा ॥ ६४ 

त्यजति नूनमयं चरणं चलो जल्चरोऽम्ब तवरानुमतेन मे । 
सकरसंम्यषने परिकखिते यदि तवानुमतिः परिकस्पये ॥ ६५ 

इति शिक्लौ चकिता वदति स्फुटं व्यधित साध्लुपति दरूतमम्बिका । 
सति सुतै मविता पम दशनं मृतवतस्तहु नेति विनिश्यः ॥ ६६£ 

तदनु संन्य्तनं पनसा व्यधादथ प्ुमोच शिष्चं खडनक्रकः । 
रिश्चस्पेल्य सरित्तरमत्रसन प्रसुबमेतदुबाच श चाऽताम् ॥ &७ 

मातविपेयपनुश्चायि यदत्र कार्थ 
संन्यासिना तदु करोमि न सन्दिहेऽदम् । 

वसाने तव यथेष्टपमी प्रदचु- 
+ न्ति [१ षप, = 

गृह्णन्ति ये धनपिदं मप पतृक यत् ॥ ६८ 

देहेऽस्व रोगवक्षगे च सनाभयोऽपमी 
द्रक्णन्त श्च क्तप॑दुखतय मृतिप्रसद्धे | 

अथप्रहाजलनमयाञ्च यथा्िघानं 
कुश्च ंस्छरतिपपी न विमेयषीपत् ॥ ६९ 

पज्नी त्रित जछचरस्य युरातदिष्टं संन्याक्ठसंगरवक्चाम्पम देहपति । 
संस्कारम विधतरुर शरङ्कप्खं नो चेतयप्रुय पम फि फषमीरयं खम् | 
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अहवम्ब राविक्चमये समयान्तरे बा 
संचिन्तय खवक्षगणाञ्वक्षगाऽथवा माम् । 

एष्यामि तन्न सपयं सकं षिहाय 

विन्वासषपाप्तुहि मतावपि संस्करिष्ये ॥ ७१ 

तन्यस्तवास्छिक्चुरयं विधधापनार्था 
किप्खेति मां परति कदाऽपि न चिन्तनीयम् | 

यावमया स्थितवता फलपापनीयं 

पातस्ततः शतगुभं फल्पापयिष्ये ॥ ७२ 

इत्थं खपातरमनुप्रहणेच्टुर्त्वा भोचे सनामिजनमेष विचक्षणाग्यः । 

संन्याप्रकदल्पितमना व्र जितोऽसि द्रं तां निक्षिपामि जननीमधवां भवस्सु ॥ 

एषं सनाभिजनयतपघुत्तपाग्यः श्रीपातृकायमभिभाष्य करट्रयेन । 
सम्ाथेयन् सखजननीं विनयेन तेषु न्यक्षेपयन्नयनजाम्बु निषिञ्पानाम् ॥ 

आत्मीयमन्दिरसमीपगतापथापो चक्रे विदूरगनदीं जननी हिताय । 
तत्तीरपंभितयदुद्रहधाम फिचिस्सा निश्नगाऽऽरमत ताडयितुं वर्धः ॥ ७५ 

वर्षासु वति हरो जमल किंचिदन्तःपुरं भगवतोऽपनुनोद मूत्रम् । 
आरब्ध मूतिरनघा चटितुं क्रमेण देवोऽविमेदिष न ञुश्ति भींरुदिप्ताम् ॥ 

प्रस्थातुकापमरघं भगवाननङ्खवाचाऽवदत्कथषपि प्रणिपत्य पातुः | 
पादारविन्दयुगरं परिगृह्य चाज्ञा शरीश्नङ्करं जनहितैशरपं स कृष्णः ॥ ७७ 

आने दूरगनदीं कृपया भवान् यां सा पाऽतिमात्रपनिर्ं बहुषो मिदस्तेः ! 
दिश्चाति ताडनपरा वद् कोऽभ्युषायो वस्तु क्षमे न नितरां द्विजपुत्र यासि।। 

आकण्ये वाचमिति तापतनुं गुरूनेः परोदय ृ ष्णपचछं शनकेयन।भ्याम् | 
भ्रातिष्टिपन्निकूट एव न यत्र बाधा नरस्युदीये सुखमास्ख विशाय चेति 

तस्मस्श्वमातुरपि मक्तिवसादनुज्ञा- 
प्रादाय संसतिपहान्धिषिरक्तिपान् सः | 

गन्तु मनो व्यधित संन्यस्तनाय दूरं 
मि नोस्थितः पतितुमिच्छति वारि ॥ ८० 
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इत्थं सुधीः स निरय्रहमातटक्ष्मी- 
वानुयरहयो घटनबो धितभाषिवेदी | 

एकान्ततो विगतमोगपदाथतृष्णः 
कृष्णे प्रतीचि निरतो निरगाजिशान्तात् ॥ ८१ 

यस्य त्रिनेत्रापरविग्रहस्य कामेन नास्थीयत इवपयेऽपि । 
तन्मूटकः संखछतिपाञ्चबन्पः कथे प्रसज्येत महानुभावे ॥ ८२ 

स्मरेण किर मोहितो पिधिविधुं च जातूत्पथो 
तथाऽहमपि पोहिनीकुचश्चादिवीक्चापरः | 

अगापहह मोहिनी पिति विमृश्य सौऽजागरीत् 
यतीशवपुषा शिवः समरकरतातिवातं ज्प्ितः ॥ ८३ 

निषपत्राङ्करुतासुरानपि सुरान् पारः खपत्राऽकरो- 
दप्यन्यानिह निष्छुखाऽकृततरां गन्धैविद्याधरान् । 

यो धानुष्कवरो नराननटषाच्कृत्बोदरप्ीदछं | 
यस्तस्मिन्नश्चशुरतेष पुनि भिवेण्यंः कथं शङ्करः ॥ ८४ 

शानितिश्चावक्षयन्मनो गतिया दान्तिन्यसुद्ध क्रियाः 
आधात्ता पिषयान्तरादुपरतिः क्षान्तिमृदुखं व्यधात् । 

ध्यानेकोतसुकतां सपाधिविततिशक्रे तथाऽऽप्त पिया 
श्रद्धा इन्त वपुप्रथाऽस्य तु कुतो वेराग्यतो वेद्ध नो | ८५ 

विजनताव्रनितापरितो पितो बिधिवितीणेकृतात्मतुस्थितिः । 
परिहरन् ममतां हग चरां हदयगेन शिवेन समं ययो ॥ ८६ 

गच्छन्वनानि सरितो नगराणि शेखान् 
ग्रापाञ्जनानपि पञ्ूल पथि सोऽपि पश्यन् | 

नन्वेन्रजालिकर इवाद्धतमिन्द्रजां 
बरह्येवमेव परिदशयतीति मेने ॥ ८७ 

वादिभिर्मिजनिजाध्वकर्ितां बतेयन् पथि नरद्षीं मिज | 
दण्डमेकमवहत्नगदुरदेण्डिताखिखकदध्वपण्डलः ॥ ८८ 
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सार्धा इव षिन्वकदभिररङ्कवद्धरुच्छखर- 

सक्तिः परमपभेदनकराकण्डटनिह जद; 

पाखण्डैरिह कान्दिशीकमनसः कं नाञयुर्दिकाः 

कद दण्डधरो यदि स्म न निस्त्ाता जगदेशिकः ।॥ ८९ 

दण्डान्धितेन धृतरागनवाम्बरेण गोषिन्दनाथवनमिन्दुभवातःस्थम् । 

तेन प्रविषटटमजनिष् दिनाव्ाने चण्डसिषा च रिखरं चरमाचरस्य ॥ ९० 

तीरद्मागतपरुद्धिगतश्रपः सन् गोचिन्दनाथवनमध्यतलं ठुरोके । 

शंसन्ति यत्र तरषो वसति पनी नां शालामिरुञज्यलमृगाजिनतवरस्कराभिः॥। 

आदेकमेकपनुयो कतमय व्यवस्यन् परादेश्षपात्रविवरतिदारभाजम् । 

तत्र स्थितेन कथितां यमिनां गणेन गोविन्ददेरिक्गुहां कुतुकी ददश । ९२ 

यस्य प्रपन्नपरितोषदुहो गुहायाः स त्रिः प्रदक्षिणपरिक्रमणं विधाय । 

दवारं प्रति भरणिपवञ्जनतापुरोगे तुष्टाव तुष्हृदयस्तमपास्तशोकम् । ९३ 

पर्यङ्कतां भजति यः पतगेन्धरकेतोः पादाङ्खदत्वपथवा परमेश्वरस्य । 
तस्येव मूर्धि षतसान्थिपदीधपूमेः शेषस्य विग्रहमरोषमं भजे त्वाम् ॥ 

षा पुरा निजपदस्च्ुखीममेषुरन्तेवसन्त इति तामपहाय शान्तः । 

एकाननेन श्वि यस्स्ववतीये किष्यानन्वग्रहीन्ननु स एव पतञ्जटिस्तवम् ॥ 

उरगपतिघ्ुखादधीलयय साक्तास्खयपवनेविवरं परविश्य येन । 
धरकृटितमचङातङे सयोगं जगदुपकारपरेण शन्दभाप्यम् ॥ ९६६ 

तमखिरुगुणपूर्णं व्यासपुत्रस्य रिष्यादधिगत्तपरमा्थं गोढपादान्पह्षे; । 
अपिलजिगपिषुरेष ब्रह्मप्तस्थामहं खां परसृमरमदिमान प्रापमेकान्तमक्त्या ॥ 

तस्मिन्निति स्त॒चति कस्त्वमिति त्रवन्तं दिष्टया समाधिषदरुद्धविखष्ट चित्तम्) 
मो विन्ददेशिकयुवाच ततो वचोभिः भराचीनपुण्यजनितास्मतिबोधविहेः ॥ 

खापिक्नहं न पृथिवी न जछंन तेजो 
न स्यशेनो न गगन नचतद्रणावा। 

नापीन्दियाण्यपि तु षिद्धि ततोऽवशिष्टो 
यः; केषरोऽस्ति परमः स शिवोऽदमस्मि ॥ ९९ 
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आकण्ये शङ्करयुनेषेचनं तदिव्थ- 
मदरेतदशेनसप्ुस्थग्ुपात्तहषः । 

स प्राह शङ्कर स शङ्कर एव साक्षा- 
नतिस्स्वपित्यहमवेमि समाधिद्छ््या ॥ 

तस्योपदरितवतश्चरणौ गुह्यया 
रारे न्यपनयदुपेयय स शङ्करायः । 

आचार इत्युपदिदेश स तत्र तस्म 
गोषिन्दपादगुखे स गुरुयनीनाम् ॥ 

शङ्करः सषिनयेरुपचारेरभ्यतोषयदसो गुरूमेनम् । 
ब्रह्म तद्विदितपप्युपटिप्छुः सम्पदायपरपारनब्ुद्धया ॥ 

भक्तिपूषेकृततत्परिचर्यातो षितोऽधिकरतरं यतिवयैः । 
ब्रह्मतामुपदिदेश्न चतुर्भिरवेदशे घरवचोभिरयुष्मे ॥ 

साम्पदायिकपराशरपुत्रपोक्तसूत्रपतगलयुरो षात् । 
शाश्रगृढहदय हि दयालो; कृत्छपप्ययमवुद्ध इबुद्धिः ॥ 

व्यासः पराक्षरसुतः शिर सत्यवत्यां 
तश्यात्जः शुकथुनिः प्रथितानुभावः 

तच्छिष्यतामरुपतः कि गोडपादो 
गो विन्दनाथघ्ुनिरस्य च शिष्यभूतः । 

शुश्राव तस्य निकटे किट शास्जारं 
यथाप्रृणो द्धजगसदमगतस्सखनन्तात् । 

शब्दाम्बुरारिमखिदं समयं विधाय 
यश्चाखिरानि ञुवनानि विभति मूरा ॥ 

सोऽधिगम्य चरमाश्रपपायैः पूरैपुण्यनिचयेरधिगम्यम् । 
स्थानमच्यैमपि हंसपुरोगेरुनतं प्रव इवे चकारे ॥ 

छन्नमूतिरतिपारखश्नारीपह्टषेन रखूचे यतिराजः | 
वासरोपरमर्क्पयोदाच्छादितो दिपिमिरेरिि इटः ॥ 

जनकायो 

॥; 

जेमा 
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एष धुजेटिरबोधमहैमं संनिहय रूषिराप्टुतचम । 
उद्यदुष्णकिरणारुणशारीपटुवस्य कपटेन बिभति ॥ . १०९ 

, भ्रृतीनापाक्रीडः प्रथितपरहसो चितगति- 
निजे सव्ये धाञ्चि त्रिजगदतिवर्विन्यभिरतः | 

अपो ब्रह्मैवास्मि खल विषये भिन्तु कर्ये 
सहेर साक्षादनुपचरिते केवुतया ॥ ११० 

मिते पादेनेव तिभुवनमिरैकेन महसा 
विश्युदधं यत्सखं स्थितिननिरयेष्वप्यनुगतपर् । 

दशाकारातीतं स्वमहिमनि निर्वदरमणं 
ततस्तद्विष्णो; परमपदमाख्याति निगमः ॥ १११ 

न भूतेष्वासङ्धः कचन न गवा वा विहरणं 
न भूत्या संसग न परिचितता भो गिभिरपि। 

तदप्याश्नायान्तच्चिपुरदहनात्केवलदशा 
तुरीयं निद्र शिवमत्तितसं चणेयति तम् ॥ ११२ 

न ध्मः सोवर्णो न पुरुषफटेषु प्रणता 
न चेवाहोरात्रसफुरदरियुतः पाथिवरथः । 

असषाहाय्येनेवे सति विततपुयष्टकजये # 
कथे तं न ब्रूयान्निगमनि्कुरम्बे परशिवम् ॥ ११३ 

दुःखासारदुरन्तदुष्कृतघनां दुःसंखतिप्राहषं 
दु्वारामिह दारुणां परिदहरन्द्रादुदाराश्चयः । 

उच्वण्डपरतिपक्षपण्डितयश्ोनालीकनाराङ्कुर- 
ग्रासो हसंङुरावतेसपदभार् सन्मानसे क्रीडति ॥ ११४ 

#* 1. ज्ञानेन्दरियपञ्कम्, 2. कमन्द्रियपञ्चक्म्, 3. पाण- 

पञ्चकम्, 4. अन्तःकरणचतुष्टयम्, 5. यविद्या, 6. कामः, 
7. क्म, 8. वासना इति पुयषटकम्--इति व्याख्या ॥ 
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्षीरं बह्म नाच नीरथुभयं तद्योगपभ्यागतं 
दुर्मदं स्वितरेतरं चिरतरं सम्यण्िभक्तीङृतम् । 

येनारोषविरेषदोषलहरामासेदुषीं रषी 
सोऽयं शीख्वतां पुनाति परमो हंसो द्िनालयग्रणीः ॥ ११५ 

नीरक्तीरनयेन तथ्यवितथे संकिषण्डते पण्डिते- 
दुवे सकरेविषेचयति यः श्रीशङ्कराख्यो घुनिः | 

हंसोऽयं परमोऽस्तु ये पुनरिदाशक्ताः समस्ताः स्थिताः 
नम्भा्निम्बफलाशनेकरसिकान् काकानमून्पन्पहे ।। ११६ 

दृष्ट यः प्रगुणीकरोति तमपा बाह्येन पन्दीकृतां 
नाखीकप्रियतां प्रयाति भजते पि्नस्वमन्याहतस्र् । 

विन्वस्योपङृतेरिटुम्पति सुहचक्रष्य चार्मि घनां 
दंसः सोऽयपमभिन्यनक्ति महतां जिज्ञास्यमथ अहुः ॥ ११७ 

हंस्मावपधिगम्य सुधी तं सपर्यति च संखतिषठक्ते । 
संचचार कथयन्निव मेघश्श्चछा चपलतां विषयेषु ॥ ११८ 

ष नः स्पृश्चति निष्ठरपादस्तत्त तिष्ठुतु षिताणपवन्ये । 
अस्मदीयपपि पृष्पमनेषादित्यरोधि नलिनीपतिरब्देः ।॥ ११९ 

वाखिवादनिवहे क्षणलक््यश्रीररोचत किराचिरराचिः 
अन्तरङ्कतबोधकरे् व्यापृतस्य षिदुषौ विषयेषु ।॥ १२० 

कि नु षिष्णुपदसंश्रयतोऽब्दा ब्रह्मतायुपदिश्न्ति सुदद्यः । 
यन्निक्षम्य निखिराः खनमेषां बिभ्रति स्म किर निभरमोदान्॥ १२१ 

देवराजपपि पां न यजन ज्ञानगवेभमरिता यततयोऽपी । 
इत्यपषेवरगेन पयोदस्यन्दनेन धनुराविरकारि ॥ १२२ 

आबु; ुटजकन्दश्बाणास्फोतरेणुकटिता बनवाला, | 
सत्वपध्यपतपोगुणपिश्रा पायिका इव जगस्पु विरापाः॥ १२३ 

वश्रपुस्तिपिरसच्छविगात्राधित्रकाञंकभृतः खरोषाः 
+ र, 

ध्यानय्नमथनाय,. यतीनां षिचुदुज्ज्ङद्शो घनदंत्याः ॥ १२४ 
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उरसपर्जुश्सकृलसख्धारा वारिदा गगनयापर पिधाय । 
शङ्गो हदयपासनि कूला संजहयर सकलेन्द्रिय; 

शने; सान्ताटापेः सनयग्ुपनीतापनिषदां 
+ विशयत्तं लक्ता सहजपरयिमाने दहरम् | 
तमल परेयांघं सपदि परहसं पुनगसा- 

वीरा संस्पषटं इनु सपदि नद्धार्यममात् । 

न सूर्या नवेन्दु स्फुरति न च शाराततिरियं 
कुतो विचा कियद कृशानोतिल मितम् । 

नो विद्मो रोदस्यौ न च समयमस्मिन्न ज्ये 
चिदाकाशे सान्द्रखसुवरसत्रष्पण्यत्रिरतम् ॥ 

किमादैं हेयं किमिति सहजानन्दजलधा- 
वतिखकर्छे तुच्छीकरृतपकरमाये परङ्ि 

तदेतस्सिन्नेव खपहिपनि पिस्सापनयदे 
खतः सव्ये निरये रहसि परमे सौऽकरृत कृती ॥ 

प्राप विष्णुपदभागपि मेघः प्रा्रडागमनतौ पमछिनसम् | 

[ पञ्चमः 

|| १२५ 

१२६ 

१२५ 

१२८ 

वियुदुजञज्यलस्चाऽलुखतथ कोऽयवन्पपि मनेन विरागम् ॥ १२९ 

आशये कलुषिते सङिरानां मानप्रोकहदयाः करुहंसाः । 
कोऽन्यथा मवति जीवनरिम्सु्नाशरये भजति मानसचिन्ताम् ।। १३० 
अश्रवरत्पनि परिभरपमिच्छन्श्खदीधितिरदश्रपयदे। 
न प्रकाश्चनपवाप कावन कथ्चकास्ति मह्िनाम्बरवासी ॥ 

चातकावद्टिरनखपिपासा प्राप तृश्चप्रुदकस्य चिराय | 
भरायुपादपृतपप्यभिवाज्छन् कारतो वत घना्रयक्रारी ॥ 
इतयुदरीणेजलबाहिनीटे स्फीतव्रात्तपरिधृततपाले । 
प्राणभृलखचरणपरतिद्रूरे नीडनीख्यनक्ञाणिनि कारे ॥ 
अग्रहारशतसंभृतशोमे सुग्रहाप्षतुरगः स महासा | 
अध्युवास तटदिन्दुमवायाः सुध्युपाश्यचरणं गुर्मर्धन् ॥ 

१२१ 

१३२ 

१२२ 

१३४ 
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ब्रस्तमत्यगणपस्तपिताङ्गे हस्विहस्तपृथुखोदकधाराः । 
मुश्चति स सश्चुदञ्ितवियुतपश्चशात्रमरिशचन्रुरनसप् ॥ १२३५ 

तीर भूखटततीरपकपन्नप्रहारनिकरेः सह पूरः । 
आययावपिकपोषपनसपः कस्पत्राधिलहसरीवं तरिन्याः ॥ १३६ 

पोषव्रारिञ्रभीरनराणां घो षमेष कटुषे स निशम्य | 
देकं ध्ुवस्तमायिविधाने वीक्ष्य च क्षणममूरविवक्षुः ॥ ` १३७ 

सोऽभिपन्तय करकं तरमाणस्ततपव्राहपुरतः प्रणिघ्राय | 
कृत्छलपत्र सपवेश्षयदम्मः ङुम्भसंमव इव सखकरेऽ व्यप्र ॥ १३८ 

तं निश्चस्य निखिरेरपि छोकैरुत्थितीऽस्य गुरुरक्तश्ुदन्वम् । 
योगसिद्धिमचिरादयभापेलभ्यपव्यततरं परितोष् ॥! १३९ 

छ व्र्ुख्यपपुमाह कियद्धिवासरेगतयमे गगने मः | 
पशय सोम्य शरदा त्रिप खं विद्येव विक्षर परतसखम् ॥ १४० 

वारिदा य्तिवराच सुपाथोधारया सदुपदेशणिरा च । 
ओषधीरनुचरांध कृताथीक्रलय सम्ति हि यान्ति यथेच्छम् | १४१ 

हीतदींधितिरसो जघुभभिधुक्तपतिरतिस्फुटकानितः 
भाति तसविदुषापिव बोधो पायिक्ादरणन्मगिपलयुश्चः ॥ १४२ 

वारिवाहनिवहे प्रतियाते भानि भानि श्ुचिभानि श्चुभानि। 
मत्सरादिविगमे सति जमनी पुषका छ गुणाः परिद्द्धाः ॥ १४३ 

मरस्यकच्छपमयी धरतचक्रा गर्भवरतिभुबना नछिनाघ्या । 
श्रीयुताञ्य तटिनी परसै; सेव्यते मधुरिषोरिव मृतिः ॥ १४४ 
नीरदाः युचिरसंभ॒तमेते जीवनं द्विजगणाय वितीये | 
त्यक्तवियद्वाः परिशुद्धाः प्रव्रजन्ति पनवीथिगरहेभ्यः ॥ १४५ 

चन्द्िकाभदितचयितगात्रधन्द्रपण्डखकपण्डट्धशोभी । 
बन्धुनीवङ्कसुमोत्करशादीपंृतो यतिरिवायमनेहाः ॥ १४६ 

८ => *५ मैन्नी करुणामुद्रितोचेक्ाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां याव 
नातथ्धित्त प्रसादनम्” इति पातञ्जल्योगसखुच्म् ॥ 
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हेससंगतिरपद्िरजस्कं क्षोभवनितपपहुतपङम् । 
वारि सारसमतीव गभीरं तारकं मन इव परतिभाति ॥ 

शारदाभ्बुधरनारुपरीते राजते गगनएएञ्ञवख्मानु । 
रिप्चन्दनरनः सधदश्चत्कोस्तुमं भुररिषोरिि वक्षः ॥ 

पङ्कजानि सयुदुढदरीणि भोद्धतानि विकचानि कनन्ति | 
सोम्य योगकरयेव विषु न्धुन्धुलानि हृदयानि भ्ुनीनाम् ॥ 

रेणुभस्मकल्िर्दरशारी संहतेः कुपुमलिदजनपपषैः । 
हन्तुदमलकमण्डटुयुक्तरषायते ितिरुै्यतितीस्यम् ॥ 

धारणादिभिरपि श्रव्रणायेवांविक्राणि दिवसान्यपनीय । 
पादपञ्मरजक्ताञय पुनन्तः संचरनित हि जगन्ति पदान्तः ॥ 

तद्धवान् जतु वेदकदम्बादुद्धवां मवदवाम्बुदमारामर् । 
तत्वपद्धतिममिन्न विवक्तं सतर हरपुरी पविकिक्तम् ॥ 

अत्र कृम्णञुनिना कथितं मे पुत्र तच्छृणु पुरा ठदिनादरौ । 
टत्रशनरुपुखदेबतजुषटं सत्रपत्रि्ुनिकतृकमास ॥ 

संषदि श्रुतिशिरोऽयष्दारं शंसति स्म पराशरसुतः । 
इत्यपृच्छपहपत्रमवन्तं सत्यवाचपभियुक्छतपं तम् ॥ 

आये वेदनिकर्ः प्रविभक्त भारतं कुतमक्रारि पुराणम् | 
योगज्चास्रपपि सम्यगमासि ब्रह्मसूत्रमपि सूतरितपासीत् ॥ 

अत्र केचिदिह विप्रतिपन्नाः करपयन्ति हि यथायथपर्थान् | 
अन्यथाग्रहणनियरददक्षं माष्यपस्य भगवन् करणीयम् ॥ 

पद्रवः स च निशम्य सभायां विद्रदय्रसरर वाचपवो चत् । 
पुवेमेव दिविषद्धिरूदीणेः षावतीपतिसदस्ययमथः ॥ 

वस्स तं श्वृणु समस्त बिदेको मरषमस्तब भविष्यति शिष्यः । 
कुम्भ एव ससि; सकं यः संहरिष्यति पहोखणमम्भः ॥ 

| पञ्चमः 
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दुमैतानि निरसिष्यति सोऽये शपदायि च करिष्यति माष्यम् । 
कीतैयिष्यति यक्चस्तव रोकः कातिकेन्दुकरयोतुकि येन ।॥ १५९ 

इस्युदीय युनिराद् ख वनान्ते पल्युराप सुगिरि गिरिजायाः | 
तन्पुलाच्छृतपरोषपिद्ा नीं सन्द्ुनिपिय मया स्यि दृष्टम् ॥। १६० 

त्घुत्तपपुमानसि क ित्तखविलवर नान्यसमानः । 
तच्तस्र निखथनिबन्धैः सच एव जगदुद्धरणाय ॥ १६१ 

गच्छ वरस नगरं श शिमो लेः खच्छदेवतटिनीकमनीयम् । 
तावता परमनुयहमाच्या देवता तवर करिष्यति तस्मिन् ॥ १६२ 

एवमेनमनुज्ञास्य दयालः पावयनिजरशा विस्सन ¦ 
भावतः खचरणाम्बुजसेवामेव क्षम्वदमिकापयमानम् ॥ १६३ 

पङ्कजप्रतिभटं पदयग्मं खशङ्धःरोऽस्य निरगादसदिष्णुः 
तद्वियो गपभिषन्द्र कथचित्तटिखोकनपयन् हृदयान्ने ॥ १६४ 

प्राप तापप्तवरः स र्हि काशीं नीपक्राननपरीतसपीपाम् । 
आपगानिकटहाटकचच्व च्यूपपङ्किषमुदञखितशो माम् ॥ १६५ 

संददशच स भगीरथतस्चामन्दतीव्रतपसः फएखभूताम् । | 
यो गिराडुचिततीरनिङ्ञ्ां भो गिभूषणजटातटभुषाम् ॥ १६६ 

विष्णुरदनखरालननादा शैयमोटिक्षकिसंगमनाद्रा । 
या दिपाद्रिशिखरात्पतनाद्वा स्फाटिकोपपजछा प्रतिभाति ॥ १६७ 

मायतीव कटषट्षद नादे ठं त्यतीव पवनोचलितान्जैः । 
घरुश्चतीव हसितं सितफेन; श्िष्यतीव चपलो पिकरेया ॥ १६८ 

श्यापखा कचिदपाङ्कपयुसेधितिता कचन यूषणमाभिः 
पाटा इचतटीगच्छितंयां कुङ्कुमे कचन दिव्यवधूनम् ॥ १६९ 

सोऽवगाह्य सशिर सर सिन्धोरुत्ततार रितिकण्ठजटाभ्यः। 
जाहवी सलिरवेगहूत स्तयो गपुण्यपरिपूणे इवेन्दुः ॥ १७० 
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सखणेदीजरूकणौहितशोभा मूतिरस्य सुतरां विस । 
चन्द्रपादगरदम्बुकणाङ्न पुलिका शरिरिखारचितेव ॥ 

षिन्वेशश्रणयुगे प्रणम्य भक्तया हर्थायसिदशवरेः समचितस्य । 

। षष्ठः 

९१७१ 

मोऽनैषीखयतमना जगत्पवित्रे भतरेऽखाविह् समयं कियन्तपायेः ॥ १७२ 

इति भ्रीपाधवीये तस्सुखाश्रमनिवाघगः । 
संक्षेपशङ्करजये सर्गोऽयं पश्चमोऽभवत् ॥ ५॥ 

आदितः शोकाः 556 

द 

अथ षष्ठः समः ॥ ६ ॥ 
आस्मविद्याप्रसिषठा ॥ 

अथागपद्राद्यणसूुरादरादधीतवेदो दछख्यन् सखमासा । 
तेजांसि कथित्छरसीरुहाक्षो दिष्क्षपाणः किर दे शिकेन्द्रम् ॥ 

आगत्य देशिकपदाम्बुनयोरपप्रत् षंसारवारिधिमुत्तरयुत्तितीषुः 
वूराग्यवानकृतदारपरियदहशथ कारण्यनावपधिषख्ख दृठां दुरापाम् ॥ 

उत्थाप्य तं गुरुरवाच गुदजानां 
कस्तं कृ धाप कुत आगत आत्तधेयेः | 

बारोऽप्यबाङधिषणः प्रतिभासि मे सख 
मेकोऽप्यनेक इव नेकशरीरभवः ॥ 

पृष्ठो बभाण गुरुयुत्तरय॒त्तर्ञ 
विधो गुरो मप गृहं बुध चोख्देशे 

यत्रापगा वहति तत्र कवेरकम्या 
यस्याः षयो दरिपदाम्बुनभक्तिमूम् ॥ 

अटाव्यषानो महतो दिष्छ्चुः करपादिमं देशपुपागतोऽस्मि । 
बिभेमि मन्नन् भववारिराशो तस्पारे मां कृपया विधेहि ॥ ५५ 
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अपद्धेरनद्धैरमृतक्चरभङ्धैः परणुरो 
शचा दनं दीनं करय दयया पापविमृश्नन् । 

गुणं वा दोषं वा पम किमपि संचिन्तयसि चेत् 
तदा कैव शापा निरवधिङ्घपानीशधिरिति ॥ & 

स्यात्ते दीनदयादुताकृतयशोराशिषख्िरोकीगुरो 
तूण चेदयसे मपाद्य न तथा कारूण्यतः श्रीमति | 

वपन् भूरि पमरस्थरीषु जरभुत्सद्धियेथा पूज्यते 
नेव वषशतं पमो निधिजले वषन्नपि स्तूयते ॥ ७ 

# त्वरारस्वतसारसारसपुधाकरूषारसत्सारस- 
स्रोतःसंभूतसंततोञ्ञ्वलजलक्रीडा पर्ति मुने । 

चश्चत्पश्चक्षरा दिवश्च नहतं न्यञ्चं प्रपञ्चं हित- 
ज्ञानाकिश्चनपा विरिश्चमपखिरं चालो चयन्त्यश्चतु ॥ ८ 

सोरं धाम सुधापरी चिनगरं पोरन्दरं मन्दिरं 
कोवेरं शिविरं हृताकनपुरं सामीरस्नोततरम् । 

वेधं चाऽऽ्रसथे खदीयफणितिश्रद्वास्मिद्धासनः 
शुद्धप्रैतविदो न दोग्धि इतुकं विरतिश्री धातुकं कोतुकम् ॥ ९ 

न भोमा रामादययाः सुषमविषवह्टीफटसमाः 
समारम्भन्ते नः किपपि कुतुकं नातु विषया, । 

न गण्य न्ः पुण्यं रुचिरतररम्भाङ्चतटी- 
परी रम्भारंभोऽञ्वटमपि च पोरन्दरपदम् ॥ १० 

न चञ्चदैरिश्चं पदमपि भवेदादरपदं 
वचो भव्ये नव्ये यदकृत कृती शङ्करगुरः । 

चको ररीचश्चपुटद खितपूर्णन्दु विगर- 
स्सुधाघाराकारं तदिह बयपीहेमहि महुः ॥ ` ११ 

* तव सरसखत्याः साररूपः सारससुघाकूपारः चन्त्रसम्बन्धी 
अस्रतसमुद्रस्तस्य सतां सारसानां पक्षिणां कमरखनां वा स्रोतोभिः 
प्रवादः यत् संभृतं संमिधितं संधितं वा संततमुज्ज्वखे जरं तसन् 
क्रीडा यस्यास्तथा भूता सती मे मतिः इति ग्याख्या ॥ 
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द्ावाभूमिरिधकरेनैवयश्ःपस्तावसोवस्तकः . 
पूर्वार्तपः पचो हिमफेः सवांिु्टियः । 

दीनाल्यंकरणमैवाय नितरां वैरायमाणेरल- 
कमींणं प्रतितं स्वदीयभजनैः स्यान्पापकीनं पनः ॥ १२ 

संसाखन्धापयदुःखशान्त्ये स एव नस्खं भगवानुपास्यः । 
भिषक्तमं तां भिषजां शृणोपीस्युक्तस्य योऽभूदुदितावतारः ॥ १३ 

इस्युक्तबन्तं कृपया महासा व्यदीपयत्छन्यसनं यथावत् । 

प्ाहमहान्तः प्रथमं विनेयं तं देरिकेन्द्रस्य सनन्द्नाख्यम् ॥ १४ 

संस्तारषोरनल्येस्तरणाय श्वरपांयाचिकरोमवनपदयपानमेनम् । 
हन्तोत्तपाश्चमतरीमधिरोप्य पारं निन्ये निपातितकृपारसकेनिपातः ॥ १५ 

येऽप्यन्येऽ सेवितुं देवतांशा यातास्तेऽपि भराय एवं विरक्ताः । 
षेत्े तस्मिनेव रिष्यस्वमस्य प्रापुः सपष् छोकरीलयाऽप गन्तुम् ॥ १६ 

व्याख्या पोनपनुत्तराः परिदलच्छङ्ाकलङ्काङुर- 
श्छात्रा विन्वपवित्रचित्रचारितास्ते बापदेवादयः। 

 तस्येतस्य विनीतलोकतृतिथद्धयै धरित्रीतटं 
प्ा्नस्याद्य षिनेयताघ्रुपगता धन्याः किङान्याद्शाः ॥ १७ 

शोषः साधुंभिरेव तोषयति नृच्छब्दैः पुपर्थायिनो 
 वबाखीकिः कषिरान एष वितयैर्थुहुः कल्पितैः । 

व्याचष्टे किङ दीधसूत्रसरणिर्वाचं चिरादथदां 
व्यासः शङ्करदे कस्तु ङुरते सद्यः कृतार्थानहो ॥ १८ 

, चक्रितुस्यमहिपानरुपासां चक्रिरे तपवियुक्तनिबासाः | 
वक्ररलयनुतामपि साध्वी चक्रुरासधिषणां वदुपास्लया ॥ १९ 

चण्डभानुरिव भानुपण्डटेः पारिजात इव पुष्पजाततः । 
हत्रशन्नरिव नेत्रगारिजेश्छात्रपङ्धिभिरटं लास सः ॥ २७ 
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एकदा खलु वियत्िपुरद्विदभाख्छोचनहुताश्चनमानोः । 
विस्पुटिङ्गपदवीं दधती षु पञ्ञररन्तपनकान्तिशिरासु ॥ 
दशेयतयुरुमरीचिसरसतपूरछञ्यपरमायि नि मानो 
साघुनक्मणङुदटिममृच्छद्रषमिजारुरिावर पिच्छप् ॥ 

पङ्कजावलविीनपराले पुप्फरान्तरमिगस्वरमीने । 
शखिकटरशयादशङखन्ते रैलकन्दरशरण्यपयुरे । 

राङ्रो द्वसमध्यमभागे पड्कनात्पटपरागकषायाम् । 
जाहवीमभिययो सह शिष्येरादिकं विधिवदेष विधिस्सुः । 

सोऽन्लयज पथि निरीक्ष्य चतुभिभींषणे; ्बभिरनुद्रतमारात् । 
गच्छ दूरमिति तं निजगाद प्रत्युवाच च स श्ङ्करमेनम् ॥ 

अद्वितीयमनवच्रमसद्गं सल्यवोषसुखरूपमलण्डम् । 
अमरनान्ति शतशो निगमान्तास्तत्र भेद छना तव चित्रम् ॥ 

दण्डमण्डतक्रा घतङ्कण्डाः पाटलामव्रसनाः पटुवाचः । 
ज्ञानगन्धरहिता ग्रहसंस्थान् बश्च यान्ति किल केचन वेषैः ॥ 
गच्छ दूरमिति देद्रुनाहो देहिनं परिजिहीषेसि विद्रन् । 
भिद्यतेऽन्नपयतोऽज्नमये कि साक्षिणश्च यतिपुंगव साक्षी ॥ 

ाह्मणश्वपचमेद विचारः प्रत्यगात्मनि कथं तव युक्तः । 
विम्बितेऽम्बररपणों सुरनद्यापन्तरं किमपि नास्ति सुरायाम् । | | 
श्य चिद्विनो ऽदं म्वपच व्रजेति पिथ्याग्रहस्तै प्रुनिवये कोऽयम् । 
सन्तं शरीरेष्वज्ञरीरमेकषुपे्य पणं पुरुषं पुराणम् ॥ 

अचिन्त्यपव्यक्तपनन्तपान्रं विस्मृत्य रूपं पिपलं विपोहात् । 
कठेवरेऽस्मिन्क रिकणंखोटाकृ तिन्यहेता कथमापरिरास्ते ॥ 

विद्यामवाप्यापि वि्चुक्तिपद्यां जागति तुच्छा जनपंग्रहेच्छा । 

पति ५ 

* रखोकविरश्चणेन्द्रजालिके--इति व्याख्या ॥ 

अहो महान्तोऽपि पहेन्दधनाटे मनन्ति मायाविवरस्य तस्य ॥ 

61 

२९१ 

२२ 



62 भरीमच्छङ्करदिग्विजये [ षष्ठः 

इत्युदीर्य वचनं विरपैऽस्मिन् सत्यवाक्तदनु विप्रतिपन्नः । 

अल्युदारचरितोऽन्तयजमेने परसयुवाच स च विस्मितचेताः ॥ ३३ 

सत्यमे भवता यदिदानीं पतयवादि ततुभृतपवरेतत् । 
अन्वयजोऽयपिति सम्पति बुद्धि संत्यजामि वचसाऽऽस्मयिदस्ते ॥ ३४ 

जानते श्रुतिरिरास्यपि सर्वे मन्वते च विनििन्दरियवगाः । 
युञ्चते हृदयपासनि निलयं वते न धिषणापपमेदाम् ॥। ३५ 

भाति यस्य तु जगद् दृढबुद्धेः सेमध्यनिश्षमासतयेव , 
घ द्िनोऽस्तु भवतु श्वपचो वा बन्दनीय इतिमे चनिष्ठा ॥ ३६ 

या चितिः स्फुरति षिष्णुभ्ुखे सा पु्तिकावयिषु सेव सदाऽदम् । 
नेव दशयपिति यस्य पनीषा पुरक भवतु बा स गुस्पं ॥ २७ 

यत्र यत्र च भवेदिह बोधस्तत्तद्थसमवेक्षणकारे । 
बोधपात्रपवरिषपहं त्स्य धीरिति गुरः सनरोमे॥ ३८ 

भाषपाण इति तेन कलावानेष नेक्षत तमन्त्यजममे | 
धू्ेटि तु सप्ुैक्तत मोरिस्मूजदैन्दवकरं सह वेदैः ॥ ३९ 

भयेन भक्तया विनयेन धृल्या युक्तः स हर्षेण च विस्मयेन । 
तुष्टाव शिष्टाुमतः स्तवेसतं दृष्टा द्शोगो चरमषठमूर्तिम् ॥ ४० 
दासस्तैऽहं देद््याऽसि शंभो जातस्तंऽशो जीवशया व्रिच्छे । 
सपस्यासन्नासद्छचा समेवेस्येवं मे धीर्मिथिता सपरशासैः ॥ ४१ 

यदाोकादन्तथहिरपि च ोको वितिमिरो । 
न पञ्चषा यस्य त्रिजगति नश्ञाणो न च खनि 

यतन्ते चंकान्तं रहसि यत्तयो यसयणयनः 
नमस्तस्मे खस्म निखिरनिगगोत्तसमणये ॥ ४२ 

अहो शासं शञास्राक्किमिह यदि न श्रीगुरुकृपा 
चितासा कि दुर्यान्नयु यदि न बोधस्य परिभवः | 

फिमारम्बश्चापो न यदि परतचं मम तथा 
नप खस्म तस्म यद्वधिरिदाश्चयेधिषणा ॥ ४२ 
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इस्युदारवचनेभेगवन्तं संस्तुषन्तमथ च प्रणमन्तम् । 
वाप्पपू्णनयनं युनिवर् शङ्रः सबहुमानयुवाच ॥ ४ 

अस्मदादिपद्वीपभजस्सं शोधिता तवं तपोधननिष्ठा । 
बादरायण इव तपपि स्याः सद्ररेण्य पदनुग्रहपात्रम् ॥ ४५ 

सेविभज्य सक्ररश्रुतिजारं ब्ह्यसूत्रपकरोदनुरिष्टः । 
यत्त काणञुनषांस्यपुरो गाण्युदध॒तानि कुमतानि समृ ॥ ४६ 

तत्र मूदपतयः कटिदो षाद् द्वित्रवेदवचनोद्धलितानि । 
भाष्यकाण्यरचयन् बहुुद्धेदृष्यताघरुपगतानि च कैथित् ॥ ७७ 

तद्धवान्विदितवेदशिखिा्स्तानि दुमरतिमतानि निरस्य । 
सूत्रभाष्यपघुना विदधातु श्चत्युपो द्वरितयुक्त्यमियुक्तम् ॥ ४८ 

एतदेव विबुपैरपि सेन्द्रेरचनीयमनवचष्ुदारम् । . 
तावकं कपयो निसमायामप्यवाप्स्यत्ि वरां वरिवस्याम् ॥ ९ 

भास्कराभिनवगुपरपुरो गान्नी खकण्ठगुरपण्डनमुखुयान् । 
पण्डितानथ विजित्य जगत्यां ख्यापयाद्वयमते परतस्वम् ॥ ५० 

मो हसंतपमसवासरना्ास्तत्र तत्र विनिवेद्यं विनयान् । 
पाटनाय परत््लप्तरण्या पामुपैष्यसि ततः ृतकृत्यः ॥ ५१ 

एवमेनपनुग्रह्य कूपावानागमैः सह शिबोऽन्तरघत्त । 
विस्मितेन मनसा सह शिष्यैः शङ्करोऽपि सुरसिन्धुमयापीत् ॥ ५२ 

संनिवलत्य विधिमाहिकमीशं ध्यायतो गुरुमथाऽखिरमाष्यम् । 
कतु्ु्यतमभूद् गुणसिन्धोर्मानसं निखिटोकदिताय ॥ ५६! 

कत्रत्वशक्तिमधिगम्य स विश्वनायात् काशीपुराननिरगपखविकासभाजः। 

प्रीतः खरोजुङकखादिव चश्चरी कनिवन्धतः सुखमवाप यथा द्विनेन्द्रः ॥ 

उद्रितदशेनविदां भुवि सा्रमौपो यात्येष इत्युडुपविम्बसितातपत्रम् । 

अस्ताचले बहति चार पुरः पकाशचग्याजेन चापरमधादिव दिक्सुकन्ता ॥ 
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कान्तां दिकं देव्रणां विहाय नान्या दिगस्मे सपरोचताद्धा । 
तत्रल्यतीर्थानि निषेवमाणो गन्तुं मनोऽधाद्वदरीं क्रमाल्षः ॥ ५६ 

तेनान्ववि महता ह चिदुष्णशालि शी कचित्क चिदु कचिदप्यराम् । 
उत्कण्कटकं क चिदकण्टकवत्क चिच तद्र मूखननवित्तमिवान्यवस्थम् ॥ 

आसानमक्नियपफव्ययपीक्षितापि पान्थैः सप षिच खितः पयि लोकरल्या। 

आदत्फङानि पधुराण्यपििखयांसि प्रायादुपाविशदरोत तथोदतिषटत् ॥ 

तेन व्यनीयत तदा पदी दवीयस्यासारिता च बदरी बनपुण्यभूपिः । 

गोरीगुरसवदमन्दक्षरी परीता खेरस्सुरीयुतदरी परिभाति यस्याम् ॥ ५९ 

शत द्वादशे वयसि तत्र सपराधिनिषठतरह्यपिभिः श्रतिरिरो बहुधा षिचाय। 
षद्मिश सप्तमिरथो नवभिर सिन्नेभव्यं गभीरमघुरं फणति स्म भाष्यम् ॥ 

करतलकङिताद्रयात्पतलं क्षपितदुरन्तचिरन्तनपमोहम् । 
उपचित्रुदितो दितेगुणोेरुपनिषदामयञुहार भाष्यम् ॥ ६१ 

*श्वुत्पिपासे जसस्रत्यु शोकमोषो षडूर्मयः । 

त्वक् चर्म॑मांसाखिमेदोमज्ञरेतांसि सप्तघानचः पञ्चक्ञनेन्द्रियाणि, 
चत्वायेन्तःकरण्यनीति नवकम् , अथवा, ९) क्ञानेन्द्रि्पञ्चकम् , ~) कम- 
न्द्रियपञ्चक्म , ३) प्राणपञ्चकम् , ४) अन्तःकरणचतुष्रयम् ,-- (`^ मनो- 
बुद्धिरहकारख्ित्त करणप्रन्तरम् । संशयो निश्चयो गवैः समरणं विषया 
इमे ॥” इति चृत्तिचतुष्टयमेदभिन्नम्) ~) भूतपञ्चकम् , द) अविद्या, 
७) कामः, €) कर्म, ९) वासना इति नव पदाथाः, नवद्रासेपितं शारीरं चा। 

अथवा 
१) चावांकः, २) हेतः, ३) सौत्रान्तिकः, ४) वैनाशिकः, ५) वै- 

भाषिकः, ६) योगाचार इति षड् दृरोनकाराः 
१) गौत्तमः, २) काणादः, ३) कपिलः, ४) पतञ्जलिः, ५) ज्ेमिनिः, 

आस्तिकदशेनक्ाराः पञ्च । 
६) सास्यैकदेशिनः, ७) शाक्तमीमां सक्रादयेकदशिनः इति आक खय्य 

सत्त । 
९) जीवेश्वरमेदः, २) ईश्वरजगद्धेदः, ३) जीवपरस्परमेदः, 

४) जगत्पर स्परमेदः, ५) जीवजगद्धेदः, ६) ७) ८) ९) पूर्वोक्तविय्ादि- 
चतुष्टयम् । पतः खेदं प्राप्तानां अयःप्रद् जाप्यम् ॥ 
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ततो प्रहामारतसारभूहाः स व्याकरोद्धायवतीख भीताः । 
सनसपुजातीयपपषस्सुदुरं ततो व्रद्िहस्य च तापनीयम् ।॥ ६२ 

ग्रन्थानसंख्यास्तदन्पदेशादसिकादीन्व्यदधास्सुधीड्यः । 
शरखाऽथविद्यानविवेकपासानधुक्ता बिर्ता यतयो भवन्ति ॥ ६२ 

( 

भ्री्रङ्कराचायरवावुदेदय पक्राश्चमामे कुमतिप्रणीताः । 
व्याख्यान्धकारा प्रख्ये सपीयुदुर्रादिचन्द्रपमयाऽतियुक्तार ॥ ६४ 

अथ व्रतीन्दुर्विषिवद्िनेयानधघ्यापयामास स नेजमाष्यम् | 
तके प्रेषां तरणेविवखन्परी विभिः सिन्धुदमशोष्यम् ॥ ६५ 

निजरिष्यहूदभ्जमास्वत्तो गुरुषयच्य सनन्दनादयः । 
रमपुषरगुणेरश्चश्वन्कतिचिच्छिष्यगणेषु सुख्यताम् ॥ ६६ 

स नितरामितरशभ्रवतो रुषन्नियपमद्ुतपाप्य सनन्दनः । 
श्रतनिजश्रतिकोऽप्यभवल्युनः पिपरिपुमेहनायेविवित्सया ॥ ६७ 

अदद्रभक्तिपप्मुपात्पपदारतिन्दद्रु नितान्तदयप्ानपना पुनीन्द्रः 
आश्नायञ्चेखररहस्यनिधानको्चमासमी यको शमखिं चिरपादयत्तम् ॥ ६८ 

ईप्याभराङ्खह्दा मितसश्रवाणणां प्रख्यापयन्नसुषमामदसीयभक्तिम् । 
अथ्रापगापरवटस्थपर्नं कदाचिदाकास्यन्निगषरेखरदेङिकेन््रः ॥ ६९ 

संतारिकाऽनवधिघ्खृतिसाणरस्य कि तारयेन्न सरितं गुरुपादमक्तिः । 
इत्यञ्च प्रविशतः सङि सिन्धुः पञ्नान्युदश्चयति तस्य पदे पदे स ॥ 

पायोरहेषु विनिवेश्य पटं करमेण प्राप्रोपकण्ठपयुपप्रतिमानभक्तिम् । 
आनन्द विस्मयनिरन्तनिरन्तरोऽसावा शिष्य पद्मपदनापपदं व्यतानीत् ॥! 

तं पाठयन्तपनवद्यतमात्मविवां ये तु स्थिताः सदसि तत्वविदां सर्वाः । 
आवि्षिपुः कुमतपाश्चपताभिपानाः केचिद्विवेकविरपोय्रदवायमानाः ॥ 

तद्विकरपनपनसपमनींषः धरुस्युदाहरणतः स निरस्य । 
ईषदस्तमितप्रभराणामाममानपि ममन्थ परेषाम् ॥ ७३ 
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अद्वितीयनिरता सति भेदे भुक्तिरीश्पपतेव कथं स्यात् । 

| षष्ठः 

ध्यानजा किपिति सा न विनश्येद्धावकायेमखिटं हि न निलयम् |) ७४ 

किच संक्रमणपीशगुणाना मिष्यते पश्युषु पोक्षदज्ञायाम् । 
तन्न साध्ववयवेर्विधुराणां संक्रमो न परते हि गुणानाम् ॥ 

पञ्चगन्ध इव गन्पपरहेऽस्िन्नातनीश्वरगुणोऽस्खिति चेन्न । 
तत्र गन्धस्तपवायि नभखरंयुतं दिश्चति गन्धधियं यत् ॥ 

किचेकदेरोन समाश्रयन्ते कारसस्येन वा शंधुगुणा  शिषक्तान् । 
पर्वे तु पृषो दितदोषसङ्गस्खन्तेऽकनतादिः परमेश्वरे स्यात् ॥ 

इत्थं तर्कैः कुटिदिकठिनेः पण्डितं मन्यमाना 
भिचयत्खार्थाः स्यभरमदं तत्यजुस्तान्तरिकास्ते । 

पक्षाघातेरिि रयभरैस्ताड्यपरनाः फणासु 
ह्वेदज्वाखां खगङरपतेः पन्नगाः साभिमानाः ॥ 

व्याख्याजम्मितपाटवात्फणिपतेमन्दाक्षदचुदी पयन् 
संख्याटद्ितरिष्यहूद्रनरहैष्वादित्यताघद्रहन । 

उद्रेखखयशःसुमेः स भगवस्पादा जगद्धूषयन् 
कुवन्वादिमृगेषु निभेरमभाच्छादूविक्रौडितम् ॥ 

वेदान्तकान्तारछृतम चारः एतीक्ष्णसयुक्तिनखागरदंषटः । 
भयङ्करो वादिमतेगजानां पहविकण्टारव उद्खप् ॥ 

अमानुषं तस्य यतीश्वरस्य विख।क्य बारछस्य सतः पभात्रम् । 
अल्यन्तपाश्चयेयुतान्तरङ्ञाः काश्चोपुरस्था जगदुस्तदेत्यम् ॥ 

अस्मन्पुहुदयां तितसम्तन्त्रादयराभवं पण्डितपुण्डरीकाः । 
पपेदरे मास्करगुप्मिश्रष्ुरारिविचेन्द्रयुशूधानाः ॥ 

अस्यालनिष्ठातिश्षयेन तुषः प्रादुभेवन् कापरिपुः पुरस्तात् । 
ष्चोदयापास्र किर प्रणेतुं वेदान्तश्चारीरकसूत्रभाष्यम् ॥ 

७५ 

७६ 

\७.9 

५५८ 

७९ 

८१ 

८२ 

८२ 



सगेः ६] संन्यासग्रणम् 6१ 

कुश्णटितिपिरस्फुरत्ुपतपङ्कपपरां पुरा 
परा्चरयुत्रा चिराद् बुधमुदे बुधेनोदधताम् । 

अहो बत रही पनघमाष्यसुक्तामृत- 
रपङ्यति शङ्करः प्रणतशङ्करः सादरम् ॥ ८४ 

तैटोक्यं सुखं क्रियाफङपयो शकः ययाऽऽविष्कृतं 
यस्या हद्धतरे पहापसुरग्रहे वासः प्र्रद्धाध्वरे । 

तां पङ्कपसते कतकङुहरे घरेः खरैः पातितां 
निष्पङ्कापक्ररोत भाष्यनरपेः प्क्नास्य सुक्तामृतैः ॥ ८५ 

मिथ्या वक्तीति केथितपुरुषघुपनिषदरयुरप्रारिताऽभू- 
दन्येरस्मिज्ियोञ्ये परिचरितुमसाबहेतीति प्रणुन्ना । 

अथाभातं दधानेगृदुभिरिव परषैश्चिता चो रितार्थ- 
विन्दल्यानन्दमेषा सुचिरमक्षरणा शङ्कराय परपन्ना ॥ ८६ 

हन्तुं बो द्धोऽन्वधावत्तदनु कथमपि खासराभः कणादा- 
ज्नातः कोमारिर्यैनिजपदगपने दितं मार्गमात्रम् । 

सांस्येदुःखं विनीतं परमथ रचिता प्राणधरयैताऽन्ये- 
रित्थं खिन्नं पुमांपं व्यधित करुणया कशङ्करायेः परेशम् ॥ ८७ 

गरस्तं भूतैनं देवं कतिचन दश्शुः के च दृ्राऽप्यधीराः 
केचिद्धतवियुक्तं व्यधुरथ इतिनः केऽपि सवेविषक्तम् । 

किन्तवेतेषामसत्वं न विदधुरजहानैव भीति ततोऽसा 
तेषाभरुच्छिद्य सत्तापभयमक्रत् तं शङ्करः शङ्राश्ञः ॥ ८८ 

चार्वाकंनिहतः पाखलिभिरथ मृषा रूपमाप गुप्ः 
काणादेहां नियोज्यो व्यरचि बवताऽऽकृष्य कोमारिेन । 

साख्येराङृष्य हुता परमपि रचितो यः प्रधानेकतन्त्रः 
करा सर्वेश्वरं ते ग्यतनुत पुरषं शङ्करः शङ्करः ॥ ८९ 

वाचः कसपरताः प्रसूनसुमनःसन्दोहन्दो हृनाः 
भाष्ये मूष्यतमे समीक्षितवतां भ्रेयस्करे क्ष करे । 
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माष्याभाक्षगिरो दुरन्वयगिराऽऽश्िषठा दिष्टा गुे- 
शाः स्युः कथमम्बुनासनवधुदो माग्यग्ीदृताः | ९० 

कामं कापरिरातकार्थुकलतापर्यायनिर्यातया 
नाराचच्छ्ट्या विपाटितपनोधर्येधिया कलितान् । 

आचायनिनवयनियदभिदासिद्धन्व््द्धान्तये 
धीरो नासुरी सरीति बिस्खान्यन्थानचन्धापदान् ॥ ९१ 

सुधास्यन्दाहन्तापिजयिभगवत्पादशचना 
सपरस्कन्धान् ग्रन्थान् रचयति निवद्धा यदि तद् । 

विशङ्कां भङ्कानां मृदयु्कटगृङ्ाटसरितः 
कृतो तुल्या कुर्या नियतप्ुपक्चरयाहतगतिः ॥ ९२ 

यया दींनाधीना घनकनक्धारा सपर चि 
प्रतीति यीताऽसो रिव्रयु्रतिसोन्द्थलहरी । 

युजज्खो रोद्रोऽपि श्रदमयहूदाधायि खुगुसे- 
गिरां धाय सेयं करयति कवेः कस्य न प्रदम् ॥ ९३ 

गिरां धारा कल्पद्रुपङसुमघारा परणुरो- 
स्तदर्थारी चिन्तामणिकिरणवेण्या गुणनिका । 

अमङ्गव्यज्धयोधः सुरषुरभिदुग्धो भिसहभू- 
दिवं भव्ये काव्यैः सृजति विदुषां शङ्करगुरः ॥ ९४ 

वाचा पोचाफङाभाः श्रपक्चमनदिषो ते समरथास्तदर्था 
व्यङ्धयं भङ्खयन्तरं तर्खलुं किमपि सुधापाधुरीसाघुरीतिः । 

मन्ये घन्यानि गाढं प्र्मिङ्कखपतेः काव्यगव्यानि भव्या- 
म्येकरलोकोऽपि येषु प्रथितकविननानन्दसन्दो दइकन्दः ॥ ९५ 

वाग्गुम्भेः कुसुबिन्दकन्दकनिभेयानन्दकन्देः सता- 
मथ वेररनिन्ददन्दङ्कदरस्यन्दन्मरन्दोऽज्वजेः । 

व्यङ्खयेः कट्यतरूपपुद्धसुमनःसोरमभ्यगर्भीकृते- 
देते कस्य यदं न शङ्करगुरोभेव्याथकान्यावलिः ।॥ ९६ 
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तत्ता्म्यतिशेखरो दृतनिषद्धाष्यं निश्चम्येष्यया 
फेचिदेवनदीतटस्थविदुषापक्षांधिपक्षश्रिताः । 

मोरू्यात्छण्डयितुं पयनमनुमानेकेक्षणा विक्षपा- 
्क्रमाव्यविचाये चित्रकिरणं चित्राः पङ्का इव ॥ 

निधपषणच्छेदनतापनाद्ययथा सुबरणं परमागमेति । 
विवादिभिः साघु विमथ्यमाने तथा भमेर्माप्यपदीपि भूयः ॥ 

स माष्यचन्द्रो यतिदुग्धसिन्धोरत्थाय दाश्यन्नमृतं बुधेभ्यः । 
विधूय गोभिः हपतान्धक्रारानतपयद्विपमनश्कोरान् ॥ 

अनादिवाकपतागरमन्थनोस्था सेव्या बुधे्िक्करषदुःसपत्रेः । 
विभ्राणयन्ती विजणमरसं विदिदुते भाष्यसुधा यतीन्दोः ॥ 

सतां हदज्नानि विकासयन्ती तमांसि गाढानि विदारयन्ती । 
परयथ्युटूकरान् प्रविखापयन्ती माध्यप्रमाऽमाद्तिवयमभानोः ।॥। 

न्यायमन्दर वरिपन्थनजाता भष्यनूतनसुघा श्रुतिसिन्धोः । 
केवङश्रवणतो विबुधेभ्यधित्रपत्र वितरत्यमृतसम् ॥ 

पादादासीश्चनाभस्य गङ्का केमोषक्ताच्छांकरी भष्यसुक्तिः । 
आद्या खोकान्श्वयते पजलयन्तील्यन्या पञ्नुद्धरस्येष मेदः ॥। 

व्यासो दशयति सर सूत्रकटितन्यायोपरत्रावटी- 
र्थाराभवश्नान्न केरपि बुधेरेता हीताधिरम् । 

. अप्त्य सुरमाभिरायिरघुना ते पण्डिताः पण्डिता 
व्यासशवाऽऽप कृत्तां यतिपतेरोदायमाश्चयङृत् ॥ 

विद्रलारतपःफरं श्रुतिवधूषम्पिककपष्टी खनं 
सद्रेयासकपूत्रुग्धपघुरागण्यातिपुण्योदयम् | 

वाग्देवी चिरमोग्यमाम्यविभवपागभारकोशारये 
भाष्यं ते निपिबन्ति इन्त न पुरन्येषां भषे संमवः ॥ 
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मन्थानाद्विधुरंधरा श्रुतिधासिन्धो येतिक्ष्ापते- 
मन्थानां फणितिः परावरविदापानन्दसंधायिनी । 

स्धानेः कुमतान्धकारपटरेरन्धी मवच्क्षुषां 
पन्थानं स्फुटयन्त्यकाण्डकममभात्तकोफविद्योतितेः ॥ १०६ 

आ सीतानाथनेतुः स्थलकृतसलिदरेतभुद्रात्समद्रा- 
दारुदराकषेणाद्रागवनतरिघठराद्धो गषान्द्रान्नगेनदरात् । 

आ च पराचीनभूपीधरघुङ्कटतटदा तरात्पधिमाद्र- 
रदरेता्ापवर्गां जयति यतिघरापोद्धता ब्रह्मविद्या ॥ १०७ 

इति श्रीपाधवीये तट्द्यविद्याप्रतिष्ठितिः । 
संेपशङ्करजये षष्ठः सर्गं उपारमत् ॥ & ॥ 

आदितः स्छोकाः 663. 

नम ~ 

अथ सप्तमः सः ॥ ७ ॥ 
व्यासदशेनादिचरितवणेनम् ॥ 

स जातु श्ञारीरकसूत्रभाष्यपध्यापयन्नथ्रसरित्सपीपे । 
शिष्याट्शङ्ाः शपयन्तुवास यावन्नमो पध्यमितो विवस्वान् | १ 

शरान्तेष्वथाधीत्य शनेविनेयेष्वाचाय उत्तिष्ठति यावदेषः । 
तावद् द्विजः कथन दृषद्धरूपः करस्लं किपध्यापयप्ती लयपृच्छत् ॥ २ 

शिष्यास्तमूचुभेगवानसो नो गुरूः समस्तोपनिषत्खतन््ः । 
अनेन दुरीढृतमेदवादपकारि शारीरकसूत्रभाष्यम् ॥ ३ 

स चान्रधीद्धाष्यद्रतं भवन्तमेते बदन्तयद्धुतमेतदास्ताम् । 
अथेकयुच्चारय पारमापं यतेऽथेतस्त्वं यदि वेसथ सूत्रम् ॥ , 

तपज्ीद्धाष्यदरदग्यवाचं सत्रायेविद्धयोऽस्तु नमो गुरुभ्यः । - 
सूत्रहतादटृतिरस्ति नो मे तथाऽपि यपृच्छसि तद्नबीमि ॥ ५ 
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प्रच्छ सोऽध्यायपथाधिकृलय ठतीयमारम्मगते यतीशम् । 
^ तदन्तरे! ल्यादिकमस्ति घ्रं ब्रह्येतदथं यदि वेत्थ किञ्चित् ॥ 8 
स पराह जीवः करणावसादे संवेष्टितो गच्छति भूतदु्ष्मः । 
ताण्डि्रुतो गोतमनेवटीयपन्नोत्तशाभ्यां परयितोऽयपथः ॥ ७ 
इस्युक्तमथ निश्रपय्य तेन स वावदूकः शतधा विकरप्य । 
अखण्डय्पण्डितङञ्जराणां पध्ये पहाविस्मयमादधानः ॥ ८ 

अनूद्य सवं फएणितं तदीयं सदस्चधा तीर्थकरश्चखण्ड । 
तयाः सुराचायेफणीन््रवाचोदिंनाछकं वाको जम्भे ॥ ९ 

एवं वदन्तो यतिराइद्विेन्द्रौ विलोक्य पाश्वस्थितप्मपादः । 
आचायपाहैति पदीपुराऽयं व्यासो टि वेदान्तरहस्यवेत्ता ।॥ १० 

खं शङ्करः शङ्र एव साक्षाच् व्यासतस्तु नारायण एव नूनम् | 

तयोरविवाद् सततं प्रसक्ते कि किङ्करोऽदहं करवाणि सद्यः ॥ ११ 

इतीदमाकण्ये वचो षिचितं ख भाष्यदृसपूत्रकृतं दिष्श्चुः । 
कृ ताञ्जलिस्तं प्रयतः प्रणम्य बभाण वाणीं नवपथर्यम् ॥ १२ 

भवांस्तडिचारुनटाकिगीटपवषुकाम्भोधरकान्तिकान्तः । 
शुखोपवीती प्रतदष्णचरमा करष्णो हि साक्षा्कट्दोषदहन्ता ॥ १३ 

भावस्कसूलप्रतिपाद्यताद्वपरापयय प्रतिपादकं सत् । 
अद्रेतमाष्ये तव संमतं चेस्सोद््रा पमाऽगः पुरतो भवाऽऽ्शु ॥ १४ 
एतं बदन्नयपयेक्षत दृष्णमाराच्चापीकरव्रततिचासजटाकछापम् । 
विचुटतावरयवेष्टितवारिदाभं चिन्धुद्रया पकटयन्तमभीषटमयम् ॥ १५ 

गाढोपगुढपनुरागजुषा रजन्या गहा पदं पिदधतं शरदिन्दु विभ्बम् । 
तापिच्छरीतितनुकान्तिक्षरीपरीतं कान्तेन्दुकान्तषटितं करकं दधानम् ॥ 

सप्ताधिकाच्छद्रविश्तिो क्तिकाल्यां 
ख्यस्य मूृतिमिव बि्रतमक्षमाखाम् । 

तत्तादशस्रपतिववेशविवधनासा- 
तारावरीययुपगतापिव चानुनेतुम् ॥ १७ 
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शादृकचमाद्रहनेन भूतैरुदूलनेनापि जहाच्छटामिः | 
सद्राक्षमाछावद्येन शम्भोरर्षासनाध्यासनसस्यपात्रम् ॥ १८ 

अदरैतविद्यासणितीकष्णधारावरीकृताहंक़ तिकुञ्ररेन््रम् । 
स्वशषास्रशदनकूज्ञ्वरसत्रदापनियन्तरितादत्रिमगोसदस्म् ॥ १९ 

तत्तादगस्युञ्ज्यखकी तिंशारिरिष्यालिसंशो मितपान्वमागम् । 
कटाक्षवीक्षामृत्तवषेधारानिवारिताशेषजनानुतापम् ॥ २० 

विोक्य वाचंयमस्ता्मोपं स शङ्रोऽशङ्धितदशेनं तम् । 
गुरं गुरूभामपि हृष्चेताः परसपु्ययो क्विष्यगणेः समेतः ॥ २१ 

अल्यादराच्छात्रगणेः सहासो प्रसयुद्रतस्तच्चरणो प्रणम्य । 
यत्यग्रगापी विनयी प्रहृष्यन्नियत्रवी त्सत्यवतीतं सः ॥ २२ 

दवैपायन खागतपस्तु तुभ्यं दष्टा मवन्तं चरिता पयारयाः । 
युक्तं तदेत्यि सवकारुं परोपकारवतदी क्षित्तखात् ॥ २३ 

यूने पुराणानि दशाष्ट साक्षाच्छल्यथगर्भाणि सदुष्कराणि । 
कृतानि पदयद्रयमत्र कतु को नाम शक्रोति सुपंगतार्थम् ॥ २४ 

वेदाणवं व्यतियुतं व्यदधाश्वतुर्धा 
शाखाप्रमेद नवक्ञादपि तान विभक्तान् । 

मन्दाः करो क्षितिस्तरा जनितार एते 
वेदान् यरदहीतुमरषा इति चिन्तयिखा ॥ २५ 

एष्यद्िजानासि यवन्तमथं गतं च स्वै न न वेस्ि यत्तत् । 
नो चेतकथे भूतमवद्धविष्यरकथाप्रबन्धान् रचयेरजानन ॥ २६ 

आभास्यन्नन्तरमडपान्ध्यं स्थूलं च सृक््पं बहिरन्तर च । 
अपानुदन् भारतश्रीतरस्िरमूदपवां भगव्त्योधेः ॥ २७ 

वेदाः षटङ्कं निखिलं च शाखं महान् महाभारतवारिरािः । 
[1 १९ [| 

त्वत्तः पुराणानि च संबभूवुः सवं त्वदीयं खट बाञ्मयाख्यम् ॥ २८ 
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्रीपे कचित् सथुदयन्दरतमेव धाम शाखासहसरसचिवः शुकसेव्यमानः । 
उद्छासयल्यदद यस्तिको यनी नाचः फलानि सुदृशां निजपादभाजाम् | 

धत्से सदाऽऽ्ति्षमनाय हृदा गिरीक्ं गोपायसेऽधिवदनं च चिरम्तनीर्गाः । 
द्रीकरो षि नरकं च दयाद्रश्छया कस्ते गुणान गदितुपद्धतदष्म शक्तः ॥ 

यमापनन्ति श्रुतयः पदाय न सन्न चासन्न बहिन चन्त; । 
स सचिदानन्दषनः परासा नारायणस्तं पुरूषः पुराणः ॥ २१ 

इति स्तुतस्तेन यथाविधानपासेदिबान् पिष्टरमादस निष्ठः | 
# ¢ + (हि # 

दरेपायनः प्रघयनस्नपूषका्ये यतीश्चानमिदं ब्रभाषे।।॥ ३२ 

स्वपस्मदादेः पदवीं गतोऽभूरखण्डपाण्डिल्यपवोधयं ते | 
शुकषिवत् प्रीतिकरोऽसि दिद पुरेव शिष्यैः सह मा खमीस्तम् ॥ ३३ 

करत सया माष्यपिर्वन्दुमोटेः समाङ्गणे सिदयुखाल्िङ्षम्य । 
हदा प्रहु्टेन दिदक्षया ते दुगध्वनीनः प्रशपिन्नभूतम् ॥ ३४ 

इत्यं पुनी न्द्रवचनश्रवणोत्यहर्ष रो पाश्चपूरमिषतो बहिरत्युवन्तम् । 
बिथ्रत्तपथरचिपारूप्ददश्रशक्ति भीशङ्करः श्कमताणवपूणेचन्द्रः ॥ ३५ 

सुमन्तुपेरप्रथमा भुनीन्द्रा महानुभावा ननु यस्य रिष्याः | 
तरणाह्षीयानपि तत्र कोऽहं तथाऽपि कारण्यपरदि दने ॥ ३६ 

सोऽहं समस्ताथविवेचकस्य कुरवा भवत्सुत्रसदस्ररक्मेः । 
भाष्यप्रदीपेन पहवषिमान्य नीराजनं ध्रष्टतया न रने ॥ ३७ 

अङ्ारि यत्ादसमासवुद्धया भवलङष्यव्यपदेक्षभाजा । 
विचा तत क्तिदुसक्तिनारपहेः समीकतुपिदं पाटः ॥ २८ 

इत्थं निगव्योपरतस्य दस्ताद्धस्तद्रयेनाऽऽदरतः स माष्यम् | 
(8 कर पो + ४ 

आदाय सवत्र रिरेक्षतासो प्रसादगांमीयगुणामिरापम् ॥ ३९ 

सुत्रालुकारिभृदुबाक्यनिषेदिता्थं सखीयेः पदैः सह निराकृततपूवेपक्षम् । 
सिद्धान्तयुक्तिदिनिवेरिततस्खरूपं शृष्टाऽभिनन्य्र परितोषवश्चादवो चत् ॥ 
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ह+ ¢ 

न साहसं तात भवानकार्षीद्यतसूत्रभाष्यं गुरणा विनीतः । 
विचायतां सूत्रदुरुक्तमत्ेदयेतन्पहत्साहसमित्यवैपि ॥ ४१ 

पीमांसकानापपि मुख्यभूतो वेत्थाखिरव्याङ्रणानि विदन् । 
वेनिःसरेत्ते वदनाद्तीन्दो गो विन्दङ्गिष्यस्य कयं दुरूक्तम् ॥ ४२ 

न प्राकृतस्तं सकछायदर्शी पहानुभावः पुरुषोऽसि कथित् । 
यो ब्रह्मचयाद्िषयान्निवायं पयत्रनः सूयं इवान्धकारान् ॥ ४२ 

बहयग्भाणि घूनि यानि निगुहढभावानि च मच्छरृतानि । 
सखामेवमित्थं विरहय्य नास्ति यस्तानि सम्यण्िषरीतुमीष्टे। ४४ 

निसर्गदु्ञानतमानि को वा सूत्राण्यक्ं वेदितुमर्थतः सन् । 
देशस्त॒ ताव्रान् विबरीतुरेषां यावान् प्रणेतुव्िबुधा बदन्ति।॥ ५४५ 

भावं मदीयपवबुध्य यथावद 
भाष्ये प्रणेतुमनलं भा्रानपीश्चः । 

सांस्यादिनाऽन्यथयितं श्र॒तिमूधवर्सो- 
दतै कथं परशिवांशमूते प्रथः स्यात् ॥ ४६ 

रोषानुषड्कटयाऽपि सुद्रुक्तो 
घत्सेऽधिपानसपहो सकखाः कराश्च | 

सर्वात्मना गिरिजया पहितखरूपः 
शक्यो न वणयतुमद्धतश्ङ्करस्त्म् ।! ४७ 

ग्याख्याप्यसंख्यैः कविभिः पुरतद्रय।ख्यास्यतरे कैशचिदितः परं च ¦ 
भवानिवास्मद्ृदये किमेते सवेज्ञ विज्ञातुपरं निगूढम् ॥ ४८ 

व्याख्याहि भूयो निगमान्तविद्यां विमेदवादान् विदुषो षिजिलय । 
ग्रन्थान् भुवि ख्यापय सानुबन्धानहं गमिष्यामि यथाभिलाषम् | ४९ 

इत्युक्तवन्तं तमसाववोचत् दछरतानि भाष्याण्यपि पारितानि । 
ध्वस्तानि सम्यक्छरुमतानि घैर्यादितः परं किं करणीयमस्ति | ५० 

रहूतमात्रे मणिकणिकायां विधेहि सदत्र सनिधानम् । 
चिराद्यतेऽहं प्मायुषोऽन्ते लयजापि याबद्रपुरय हेयम् ॥ ५१ 
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इतीदपाक्ृण्ये वचो विचिन्य स शङ्करं पाह रष्व पेवम् । 
अनिजिताः सन्ति बुन्धरायां खया बुधाः; केचिदुदारविवाः ॥ ५२ 

जयाय तेषां कति हायनानि वस्तन्पमेवर स्थिरधीस्त्याऽपि । 
नौ चेन्धरुक्षा यवि दुमा स्याच् स्थितियथा पातृघुतस्य बार्ये ॥ ५६३ 

प्रसन्नाम्भींरमवतसणी तपवन्धसन्दभभवः प्रहषः । 
पार्ताहत्यासपविदागरृषीणां वरेण्य विश्राणयतुं वरं वे ॥' ५४ 

अष्टो वयांसि विधिना तवर वर्प दत्ता- 
न्यन्यानि चाष्ट भवता सुधियाऽऽभितानि ) 

भूयोऽपि षाडश्च भवन्तु भवाज्ञया ते 
भूयाच भाष्यमिदमारविचन्द्रतारम् ॥ ५५ 

त्वमाधुषाऽनेन विरो धिवादिगवांङ्ुरोन्मूलन जागरूके । 
वाक्ये; इुरष्मो ज्कितमेदवुदधीनदेतविद्यापरिपन्थिनोऽन्यान् ॥ ५५६ 

इृतीरयन्तं प्रति वाचमूचे ष शङ्करः पावितप्तवछोकः | 
त्वत्पर पम्बन्धवश्ान्मदरीयं भाष्यं प्रचारं मुवि यातु विष्रन् ॥ ५७ 

इतीरयित्ा चरणो ववन्दे यतिघ्ुनेः सवैविदो प्रहमसा । 
प्रदाय संभाव्य वरं प्रनीसो देपायनः सोऽन्तरधाद्यतासा ॥ ५८ 

इत्थ निगद्य ऋ षिद्रष्णि तिरोहिपैऽस्मिननन्तविवेक निधिरप्यथ पव्यथे सः। 
हत्तापहारिनिरुपाधिष्पारसानां तत्तां कथपह्य विरहो षिष्ह्यः ॥ 

तत्पादप्ये निजचित्तपफ्ञचे पश्यन् कथं चिद्रिरहं विषह्य । 
यतिक्ितीशोऽपि गुरोनियोगान्पनो दये दिग्विजये मनीषी ॥ ६० 

भाष्यस्य वातिक्मथेष मारिेन मषटेन कारयितुपादरवान पुनीन्द्रः । 
वन्ध्यायपानदरविन्ध्यपदीधरेण वाचंयमेन चरितां हरितं भरतस्थे ॥ ६१ 

ततः स वेदान्तरहस्यवेत्ता भत्ताऽप्रतानां तरघा मतानाम् । 
प्रयागपागासथमं निगीषुः कुषारिं सा्धितकमनाटम् ॥ ६२ 
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आमन्नतां किङ तनुम्तितां धितां च कत कटिन्दहुतया कलितानुपङ्ाम् । 

अद्वाय जहतनयापथ निहुताधां मध्येप्रयागपगमन्ुनिरथमागम् ॥ ६३ 

गङ्धापवदिशूपरुद्धवेगणा कटिन्दङनम्या स्तिमितपषाहा ¦ 

अपूरषप्तख्यागतटल्लयेव यत्राधिकतं भाति विचित्रपाथाः ॥ ६४ 
+ न 

अन्तेवक्षद्धिरमखच्छषिखम्पदायपध्येतुपाधितनखां इहचिन्परारः । 
चक्रटरयेन रजनीखहवास्तसोखूयतशचीखनाय ङि संवलिता परतर ॥ ६१ 

यत्राप्टुता दिव्यश्चरीरभाज चन्द्रतारं दिवि भोगजातम् | 
संसुज्ञते व्याधिकथानमिज्ञाः प्राहेपमथं श्रुदिरेव साक्षात् ॥ ६६ 

अन्ञातस्तंभवतिरो धिकथाऽपि वाणी यस्याः सित्तासिततयेव गरणाति रूपम् 
भागीरथीं यम्रुनया परिचयमाणामेतां विगाह्य युदितो युनिरियभागीत् ॥ 

सिद्धापगे पुरविरो धिनटोपरोधक्रद्धा ङतः शतमदःसदटान् विधत्से । 
बद्धान किलु भवितासि जटाभिरेषायद्धा जडप्छरुतयो न षिदन्ति भावि ॥ 

सन्मागेवतेनपराऽपि सुरापे खमस्थीनि निलपह्चीनि किमादद्ासि | 
आ ज्ञातमम्ब हदय तव सज्नानां प्रायः प्रसाधन्रते कृतमन्ननानाम् ॥ 

खापानुषड्जडतामरिताञ्जनोधान खापालुपङ्नतापिधुरानिधत्से । 
द्री भवद्विषयरागहुदोऽपि तूर्ण धुरतावत॑सेयसि देवि क एष मैः ॥ ७० 
इति स्तुवस्तापसराट् त्रिवेणी शय्या समाच्छाच्र कीं कृषीरे | 

श = श दोदेण्डयुगपोद्धतवेणुदण्डोऽघमपणसानमना बभूव ॥ ७१ 
सस्तो पयागे सह रिष्यंयैः खये कृताथों ननसंमहायां । 
अस्मारि माताऽपि च घा पपोष दधार या दुःखमसोढ भूरि।॥ ७२ 
अनुष्टिति द्रागवस्ताय्य वातिः करशारश्ीतैरपतेभ्यमानः । 
तीरे विशश्राम तमालमाटिन्यलान्तरेऽश्रयत छोकवार्ता ॥ ७२ 
गिरेरवप्ठुलय गतिः सतां य: भाप्राण्यमान्नयगिरामवादीत् । यस्य ्रसादाततिदिषोकसोऽपि प्रपेदिरे पाक्तनयत्तमाणान् | ७ 
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मोऽ गुरो खन्मथनपरघक्तं महत्तरं दोषमपाकरिष्णुः । 
क [8 च # 

अशेषवेद्ाथ विदास्तिकलवात्तपानछं भातिशदेष धीरः ॥ 

अये हाधी ताशखिल्वेदषन्त्रः कूकंकषालोडितमवतन्त्रः । 
निपान्तद्रोकृतदुएतन्त्रस््रलोक्यरिभ्रापितकी वियन्तः ॥ 

श्रसेति तां सतवरमेष गच्छन् उप्राछो यत्तं तुषगाचिषस्थप् | 
प्रभाकराय! प्रथितवमावेर्पस्थितं साध्वि 

धूमायमनिन तुदानटेन संदह्यमानेऽपि वयुष्यरेवे । 
रयपानेन खेत वाप्यपसैहपञ्चधियमादधानम् ॥ 

दुरे षिधूताघपयाङ्गमङ्खया ते दैशिकं दृष्टिफ्थावतीणम् । 
ददे भट उबखदप्निकसो जुगोप यो पेदपथं जितारिः ॥ 

पूर्व श्रतपृव्छत्तं दृष्टाऽतिपोदं स नगाप भटः | 
अचीकरच्छिष्यगणेः पसपयप्चुपादद् तापपि देरिकेन््रः ॥ 

उपात्तभिक्षः परितुष्टचित्तः प्रददयापासर स भाध्यमस्मं | 
स्वा निबन्ध! ह्यपछोऽपि छक शिष्टक्षितः घरंचरणे प्रयाति ॥ 

दषा माष्ये हृषचेताः पारः प्राचे वाचं शङ्क( देशिकेनद्रम् 
खाके खस्परा मस्पर्रापश्चाटीं सवह्णनो नाखमावस्य पात्रम् ॥ 

अष्टौ सहस्राणि विभान्ति छिद्रन् सद्रातिकानां प्रथमेऽत्र भाष्ये | 
अहं यदि स्यापृहीतदीक्षो ध्रुवं विधास्ये सुनिबन्धमस्य ॥ 

भगाद्शां द शेनमेव रोके विद्ञेषतोऽस्मिन् सपये दुरापम् । 
न, ऋ र न = “ 

पुराऽऽजितेः एुण्यचयेः कथंचिचखम्य मे दृष्टिपथं गतोऽभूः ॥ 

असारसंस्ारपयोभ्धिपध्ये निमल्तां सद्धिरदारतेः । 
भवाध्शेः संगतिरेव साध्या नान्यस्तदुचारष्रिधावुपायः ॥ 

चिरं दिदक्षे भगवन्तमित्ये सप्र मे दष्टिपथं गतोऽभू, 
नह्यत्र पंसखारपथे नराणां खेच्छाषिपेयो ऽभिपतेन योगः ॥ 

1 

७६ 

५५१9 

५७८ 
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युनक्ति काटः कचिदिष्षस्तुना कचिखरिषेन च नी चवस्तुना । 

तयैव संयोज्य वियोजयलयपो सुखासुखे कालत भवेद्यतः ॥ ८७ 

छतो निबन्धो निरणायि पन्था निरासि नेयायिकयुक्तिनासम् | 

तथाऽन्वभूप्ं॑विषयोत्यजातं न काटमेनं परिहरैमीशे ॥ ८८ 

निरास्थभीशं अरतिरोकसिद्धं श्रतेः खतोमाखषटुदाहरिष्यन । 
न जिह्वे येन विना परश्वः सोरुयाय कस्पेत न नातु ष्द्रन् ॥ ८९ 

तथागताक्रान्तममूदशेषं स वेदिकोऽध्वा विरटीवभूव् । 
परीक्ष्य तेषां विजयाय मागं प्रावतिषि त्रातुमनाः पुराणम् ॥ ९० 

सशिष्यसद्काः परथिश्चन्ति राज्ञां गेहं तदादि स्वव विधातुम् । 
राजा मदीयोऽनजिरमस्मदीयं तदाद्वियध्वं नतु केदमागेम् ॥ ९१ 

वेदोऽपरपाणं बहुमानवाधात् परस्परव्याहतवाचकलात् । 
एवं वदन्तो विचरन्ति रोके न काचिदेषां प्रतिपत्तरासीत् ॥ ९२ 

अवादिषं वेदविधातदक्ेस्तन्नाश्षकं नेतुमबुध्यमानः । 
तदीयसिद्धान्तरदस्यवार्धी निषेध्यबोधाद्धि निषेध्यषाघः ॥ ९३ 

तदा तदीयं शरणं भ्षन्न! सिद्धान्तमश्रोषमनुद्धतास्मा । 
अदृदुषदरेदिकमेव मार्ग तथागतो जातु कुश्ायबुद्धिः ॥ ९४ 

तदाऽपतन्मे सहस्ताऽशरुबिन्दुस्तच्वाविदुः पाश्वेनिवासिनोञ्ये । 
तदाप्रभृत्येव विवेश शङ्का मय्याप्तभमावं परिहृ तेषाम् ॥ ९५ 

विपक्षपाठी बवान् दिजातिः भत्यादददेनमसरदीयम् । 
उच्ाटनीयः कथमप्युपायेनेतादृशषः स्थापयितुं हि योग्यः ॥ ९ 
संमन्त्य चेत्थं कृतनिथयास्ते ये नापरेऽदिसनवादशीखाः | 
न्यपातयन्नुचतराच् प्रमत्तं मामयसोधाद्विनिपातभीरुम् ॥ ९७ 
पतन् पतन् सोधतलान्यरोहं यदि प्रमाणं श्रुतयो भवन्ति | 
जीवेयपस्मिन् पतितोऽसमस्थठे मन्नीषने तच्छतिमानता गतिः ॥ ९८ 
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यदीह सन्देहपदपयो गाद्रयाजेन ज्ञाख्श्रवणाच् हेतोः | 
पपोच्चदेशचात्पततो व्पन्षीत्तदेक चक्चुविधिकसना सा ॥ ९९ 

एकाक्षरस्यापि गुः पदाता ज्ञाद्लोपदेष्ठा किमु माषणीयम् । 
अहं हि सवैज्ञगुरोरधीत्य प्रत्यादिश तेन गुरोभेहागः ॥ १०० 
तदेवमिस्थे सुगतादधीत्य पाघातये तच्छुखमेव पूम् । 
जेमिन्धुपत्तेऽभिनिषिष्टचेताः शाद्व निरासं परमेश्वरं च ॥ १०९१ 

दो षदरयस्यास्य चिकीषुरहैन यथोदितां निष्करतिमाश्रयाश्षम् । 
प्रा विक्षमेषा पुनसक्तभूता जाता भवस्पादमिरःक्षणेन ॥ १०२ 

भाष्यं प्रणीते भवतेति योगिन्नाकण्य तत्रापि विधाय द्रत्तिम् । 
यशोऽथिगच्छेयपरिति स वाञ्च्छा स्थिता पुरा सम्प्रति कि तदुक्ख्या ॥ 

जाने मवन्तपहमार्यजनाथजातमदरेतरक्षणष्ते विहितावतारम् । 
प्रागेव चेन्नयनवतमे कृताथयेथाः पापक्षयाय न तदेटशमाचरिष्यम् ॥ 

भायोऽधुना तदुभयप्रभवाधशचान्दये 
प्राषिक्षपाये तुषपावकरमात्तदीक्षः | 

भागव न मेऽजनि दि ज्ञावरभाष्यव्च- 
द्ष्येऽपि फिचन विटिख्य यञ्चोऽधिगन्तुम् ॥ १०५ 

इत्यु चिवांसमथ भदृङकमारिं तपीषद्विकखरगरुलाम्बुजमाह मोनी । 
भ्रत्यथैकमविघ्रुलान् सुगतानिहन्तु जातं गुहं सवि मवन्तमहन्तु जाने ॥ 

संभावनाऽपि भवतो न हि पातकस्य सदयं व्रते चरसि सल्नशिक्षणाय । 
उन्नीवयामि करकाभ्बुकणोक्षणेन भाष्येऽपि मे रचय वातिंकमङ्ध भव्यम् ॥ 

इत्यु चवा पं विवुधावतंसं स धमविद्रह्यविदां बरेण्यम् । 
विन्याघनः ज्चान्तिधनाग्रगण्यं सपश्रय वाचयुवाच भूयः ॥ १०८ 

नार्हामि श्चुद्धमपि छोकविरुदधकृयं कतु पयीड्य महितो क्तिरियं तवाहं । 
आजानतोऽतिकरटिरेऽपि जने पहान्तस्तखारोपयन्ति हि गुणं धनुषीव सुराः॥ 

संजीवनाय चिरकामृतस्य च चं शक्तोऽसि शङ्कर दयो मिखदष्टिपातेः । 
आरन्धमेतदधुना व्रतमागमोक्तं यश्चन सतां न मविताऽस्मि बुधाविनिन्यः। 
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जाने तवाहं भगवन् प्रभावं संहुल्य भूतानि पुनयथावत् । 
सरष्टुं समर्थोऽसि तथाविधो पञ्चुन्नं वयेशवेदिह कि विचित्र ॥ १११ 

नाभ्युलहे किन्तु यतिश्षितीन््र सङ्कःसपतं हातुमिदं व्रताग्यम् | 

तत्तारकं देश्षिकवरय मह्यमादिषय तद्रह्य कृताथयेथाः ॥ ११२ 
अये च पन्था यदिते धकाः सुधीश्वरो मण्डनपि्रशमां । 
दिगन्तविश्रान्तयश्चा विजेयो यस्मिञ्ञिते सवमिदं जतं स्यात् । ११३ 

सदा बदन योगदं च साभ्यतं स विन्वरूपः भरथितौ महीतले | 
महाग्रही वैदिककमतसपरः प्रढततशास्े निरतः सुकपटः ॥ ११४ 

निद्रतिश्ाल्े न्कतादरः स्वयं केनाप्युपायेन वशं स नीयताम् । 

वरं गते तत्र मवेन्यनोश्थस्तदन्तिकं गच्छतु पा प्विरं भवान ।॥ ११५ 

उवेक इत्यभिहितस्य हि तश्य छोकेर्षेति बान्यवजनेरभिधीयमाना । 
हेतोः इतथिदिह वावकुरषाऽथिशक्ता दुर्बाससाऽजनि वधूद्रयभारतीति।। 

सर्गासु शाघ्वसरणीषु स विश्वरूपो मत्ताऽधिकः मियतमश्च मदाश्रषेषु । 
तसरेयत्तीं शमधनेन्द्र विधाय साक्स्ये वादे विजिद्य तपिमं वक्षगं विधेहि 

तेनेव तावककृतिष्वपि वातिकानि कपन्दिवयेतप कारय मा विरम्बम् । 
त्वं विश्वनाथ इव मे समये समागास्तत्तारकं स्रपदिश््य कृता्थयेथः ॥ 

निर््याजक्रारुण्य यहूतेमात्रपत्र खया भाग्यमहं तु यावत् । 
योगीन्द्रहुत्पङ्कजमाग्यमेतत् त्जाम्यसुन् रूपम्वेक्षपाणः ॥ ११९ 
इत्युचिवरांसमिममिद्ध एुखपकाशं बरह्म पदिश््य वहिरन्तरपास्तमो हम् 
तन्वन्दयानिधिरसो तरसाऽ्रपा्गाच्छीमण्डनस्य नियं स इयेष गन्तुम् 
अथ गिरञपसंहूलयादराद्छ्पादः शपधनपतिनापरो बोधितप्रैततलः । 
प्रशमितममतः संस्तसपादेन स्यो विदख्दखिदबन्धो देष्णं घाप पेत | 

इति भीपापीये तदयाससंदशचित्राः । 
संक्षेश्ङ्करनये सगोऽपो समरमोऽभश्त् ॥ ७ ॥ 

आदितः श्छोकाः 764. 
नय टट 
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अथषएटमः समः ॥-॥ 

श्री पदादार्यमण्डनसिश्रसंवादः ॥ 

अथ प्रतस्थे भगवान् प्रयागात्तं पण्डने पण्डितपराश्चु जेठम् । 
गच्छन् खडलया पुरमाटुखोके मारिष्पदीं पण्डनप्रण्डितां सः ॥ १ 

अवातरद्रत वचित्रवधां विलोक्य तां विस्मिहपानसीऽसो | 
पुराणदत्पुष्करवतनीतः पुरोपकण्ठस्थषने पनाह्ञे ॥ २. 

प्पुट्टराजीववने विहारी तरद्धरिङ्गत्कणस्ीकरद्र! । 
रेवामरूकम्पितक्ताषटमाछः भ्रपापहूद् भाष्यकृतं सिषेवे ॥ < 

तस्मिन् स विश्रम्य कृताहिकः सन खस्स्तिकारोदणक्षाटिनीने । 
गच्छनन्त पण्डनपण्डितोको दासीस्तदीयाः स दद मर्णे॥ ४ 

कुत्राटयो पण्डनपण्डितस्येस्येता! ख पष्च्छ जछाय गन्त्री; | 
ताश्चापि ृष्टाऽद्धतशङ्करं त सन्तोषवत्यो द दुरुत्तर स ॥ ५ 

स्वतःप्रमाणं परतः प्रमाणे कीराङ्घना यल गिरं गिरन्ति । 
दरस्थनीडान्तरघनिर्द्धा जानीहि तन्पण्डनपण्डितोकः ॥ & 

फलपदं कमे फलमदोऽनः कीराङ्गना यत्न गिरं गिरन्ति 
दारस्थनीडान्तरसंनिरद्धा जानीहि तन्ण्डनपण्डितोकः! ॥ = ७ 

जगद ध्रवं स्याज्नगदध्रषं स्यात्कीराङ्कना यत्र गिरं गिरन्ति । 
दरार स्थनीडान्तरसंनिरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितोकः ॥ ८ 

पीता तदुक्तीरथ तस्य गेहाद्स्रा बहिः सम्म कवाटगुप्म् | 
रवेरमारोच्य सर योगशचक्तया व्योमाघ्वनाऽत्रातरदङ्गणान्तः ॥ ९ 

तदा स टेखेन््रनिकेतनाभे स्फुरन्परचश्चरुकरेतनाभम् ) 
समग्रमाङोकत प्डनस्य निवेशनं भूतटपण्डनस्य ॥ १० 

सोधायशच्छनननमोवकारशं परविश्य तसपाप्य क्वेः सकाशम् । 
विद्याविरेषात्तयश्ःपकारं ददश तं पञ्ननसन्निकाशम् ॥ ११ 
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तपोपरिश्वैव तपोनिधान सनेमि सखखवतीतनूजम् । 
यथाविधि श्राद्धषिधौ निमन्छथ दरपादप्ान्यवनेनयन्तध्र् ॥ १२ 

तत्रान्तरिक्षादवतीयै योगिवयेः समागम्य यथाहमेषः । 
र, $ क * # #~ (क 

देषायनं नेमिनिपप्युभाभ्यां ताभ्यां सहव प्रतिनन्दितोऽभूत् | १३ 

अथ दुमागादवतीणेमन्तिके भन्योः स्थितं ्ञानशिखो पवी तिनम् | 
संन्यास्यष्टावित्यवगत्य साऽमवरखष्ट चशे शरतोऽपि कोपनः ॥ १४ 

तदाऽतिरुषएस्य गृहाध्रमेलितुयेदीन्वरस्थापि इुतुषरंभुतः । 
क्रमार्छिटेवं बुधश्नस्वयो स्तयो प्रश्नौ तराण्यासुरथोत्तरो चरम् \ १५ 

कुतो य॒ण्ड्यामछन्धु्टी पन्थास्ते पृच्छयते मय् । 
किमाह पन्थास्वन्पाता धुण्डेल्याह तथैवं हि ॥ १६ 

पन्थान सखमपृ्छस्त्वा पन्थाः प्राह पण्डन | 
सन्मादैलयव् शब्दोऽयं न मां ्ूयादपृच्छकम् ॥ १७ 

अहो पीता किष सुरानेवभ्ता यतः स्मर । 
कि सं जानासि तद्गेहं वणं यवान् रसम् ॥ १८ 

पत्तो जातः कर्च्चारी विपरीतानि भाषते । 
सद्यं तीति पितृक्खत्तौ जातः करड्चथुक् ॥ १९ 

कन्थां वहसि दुबुदधे गदेयेनापि दुवेहाम् । | 
शिखायज्ञोप्रीताभ्यां कस्तै भारो भरिष्यति ॥ २० 

कन्थां वहामि दुबुद्धे तव पित्रापि दुप्रहाम् । 
रिलायज्ञोपीताभ्यां श्रतेमारो भविष्यति ॥ २१ 

सक्ता पाणिग्हीतीं खवापशषक्तया परिरक्षणे । 
रिष्यपुस्तकभारेच्छो्व्याख्याता ब्रह्म निष्ठता ॥ २२ 

गुरुश्शरूषणारस्यार्समावल गुः इङात् । 
सियः शुश्रूषमाणस्य व्याख्याता कपरनिष्ठता ॥ ` २३ 



सगेः ८ |] श्री मदाचायेपण्डनमिश्रसवादः 83 

स्थितोऽस्ति योषितां गभे तामिरेव पिद्धि्ः | 
अहो कृतघ्रता मखे कथं ता एष निन्दसि ॥ २४ 

यासां स्तन्यं खया पीतं यासां जातोऽपि यौनितः । 
तापु मृखतपं दीषु पट्टसै कथम् | २५ 

वीरहत्यापवाप्नोऽस्ि दहीवुद्रास्य यततः । 
आत्पहटयाग्रवाप्रस्लमरविदिखा परं पदम् ॥ २६ 

दोगारिकान्वश्चयिसखा कथं स्तैनददागतः । 
यिष्घुभ्योऽन्नपदता सं स्तैनकदधो क्ष्यसे कथम् ॥ २७ 

कमकाके न संभाष्य अहं मूर्खेण सभ्यति । 
अहो प्रकटितं ज्ञाने यत्तिमद्धेन भाषिणा ॥ २८ 

य तिभङ्े प्हत्तस्य यतिभङ्गो न दोषभाक् । 
यतिभङ्घे पत्स्य पञ्चम्यन्तं खपस्यताम् ॥ २९ 

रं ब्रह्मकचदुर्पधाः क् संन्यासः कवा कटिः | 
खद्रनभक्षकामेन वेषोऽयं योगिनां धृष ॥ ३० 

क स्वगः के दुराचारः कथिते कवा कटिः । 
महै, * ज 

पन्ये पथुनकामेन वेषोऽयं कर्मिणां धृतः ॥ ३१ 

इत्या दि दुवाक्यिगणं ब्रुवाणे रोषेण साऽदंकृतिविन्वरूपे । 
श्रीशङ्रे वक्तरि तस्य तस्योत्तरं च कोतुटतश्च चार ॥ २२ 

तं प्ण्डने सस्मितनेमिनीक्षितं व्यासोऽत्रीज्नदखसि षर दुषचः । 
आचारणा नेयपनिन्दितालसनां ज्ञातासतसं यमिनं धुतेषणम् । ३३ 

अभ्यागतोऽसो स्वथमेच विष्णुरिव्येव मसाऽऽश्चु निमन्त्रय खम् | 
इत्याश्रवं ज्ञ तविधि प्रतीतं सुध्यमणीः साध्वरिषन्युनिस्तम् ॥ ३४ 

अथो पसंस्पृश्य नलं स श्नान्तः ससं पण्डनपण्डतोऽपि । 
व्यासाज्ञया शास्रविदचेयिला न्यद्न्त्रयद्धे्षयद्रते पररपिम् ॥ ३५ 
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स चाव्रयीरसोभ्य विवादभिक्षामिच्छन् भवर्तनिधिपागतोऽस्मि । 
साऽन्योन्यरिष्यस्वपणा प्रदेया नास््यादरः प्राकतमक्तभेक्षये ॥ ३६ 

ममन किचिदपि रुबपीप्ितं श्रतिशिरःपथविस्ततिमन्तय । 
अवहितेन मखेष्ववधीरितः स भवता भवत्तापहिपदयुतिः ।॥ ३७ 

जगति सम्पति तं प्रथयाम्यहं सपमिभूय समस्तविवादिनम् । 
स्वप्रपि संश्रय मे पतष्त्तपे चिगद् वा बद बाऽस्मि जितस्तविति ।॥ ३८ 

इति यतिपरवरस्य निश्चम्य तद्रवनपयेवरदागतविसमयः । 
परिभवेन नवेन महायशाः स निजगो निनगौरवमास्थितः ॥ ३९ 

अपि सहृस्प्रुखे फणिनापरके न विजितेस्तिति जातु फणलययप् । 
न च विहाय मतं भ्रुतिपतम्पते निपतते निपतैसपखिदिते ॥ ४० 

अपि कदाचिदुदेष्यति कोविदः सरसवादकथाऽपि भविष्यति | 
इति कुतूदटिनो पपर सवदा जयप्होऽयमहे स्वयपागतः ।॥ ४१ 

भवतु सम्प्रति वादकथाऽज्योः फरतु पुष्करश्चास्चपरिश्रमः । 
उपनता स्वयमेव न गृह्यते नवसुधा वसुधावसथेन किम् ।॥ ४२ 

अयमहं यपहन्तुरपि खयं क्षपयिता पयि ताव्कसद्धिगम् ¦ 
सुकछहं करहंसकलाभृतां दिस सुधांश्चुपुधापरसत्तनो ॥ ४२ 

अपि तु दुहूदयस्मयकाननक्षतिकटोरङुटारधुरन्धरा । 
न पटुता पम ते श्रवणान्तिकं नज गताऽजुगताखिख्दकशेना ॥ ४४ 

अल्यसपमेतद्धवतेरितं शने मेश्षयं प्रङ्वे यदि वाददित्ुता । 
गतोद्यमोऽदं श्रतवादवातेया चिरेस्सिततेयं वदिता न कथन ॥ ४५ 

बाद करिष्यामि न संदिहैऽत्र जयाजयो नो वदिता न कथित् । 
न कण्ठश्षोषेकफरो विवादो मिथो जिगीषु इुरूतस्तु वादम् ॥ ४६ 

वदि दि वादिपरतिवादिनो दो वियक्षपक्षयहणं विधत्तः । 
का नो परतिक्ञा बदतोश्च तस्यां कि मानणिष्ठं वद् कः खभावः ॥ ४७ 
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कः पाष्णिकोऽहं गर्मेधिसत्तपस्ं भिश्ुराजो बदतापनुत्तपः । 
जयाजयो नौ सुपणो विधीयतां ततः परं साघु वदा सुस्मितो ॥ ४८ 

अधातिधन्योऽस्मि यदायपादो मया सहाभ्यथेयते चिवादम । 
भविष्यते बादकथाऽपरेय॒पाध्याहिकं सम्प्रति कपे कुर्याम् ।, ४९. 

तथेति सक्ते सितशङ्करेण भविष्यते वादकथा श्व एव । 
तत्पाक्षिभावं रजतं युनीन््राविलयथयद्धदरजेमिनी सः ॥ ५० 

विधाय भार्या विदुषीं सदस्यं षिधीयतां वादकथा सुधीन्द्र । 
इत्थ सरखत्यवतारताज्ञो तद्धपिपट्यास्तपभापिषाताम् ॥ ५१ 
अथानुमोध्याभिहितं पुनिभ्यां स मण्डनायैः प्रहृतं चिकीषुः । 
आनर्च देवोपगतान्धुनीन्द्रानश्नी निव त्रीन्युनिरोखरांस्तान् ॥† ५२ 

युक्तो पविष्टस्य मुनित्रयस्य भ्रमापनोदाय तदीयशिष्यो । 
अतिष्ठतां पान्बणतो वट् द्रौ सचापरो बीजनपाचरन्तो ॥ ५२ 
अथ क्रियान्ते किल सुपविष्ठास्चस्पन्तवेद्याथविदक्चयोऽप्री । 
अमन्त्रयथार् परस्परं ते इहूतमात्रं किमपि प्रहृष्टः ॥ ५४ 

तेषां दिजन्दराख्यनिगैतानापदरीनं नमतुरञ्नपा द्रो । 
रेबादटे रम्यकदम्बजाटे दूबारयेऽस्थितवांस्तृतीयः ॥ ५५५ 

इति स यतिबरेण्यो देवयोगाद्ुरू- 
णापितरजनदुरापं दशेनं प्राप्य हृष्टः ! 

तदुदितवचनानि भ्रावयन्नात्मकि- 
ष्याननयदमृततुस्यान्यात्पवि्तां त्रियामाम् ॥ ५६ 

प्रातः शोणप्ररोजबान्धत्ररचिपर्ोतिते व्योमनि 
प्र्यातः स विधाय कमं नियते प्रज्नावताप्मणीः । 

साकं शिष्यवरैः प्रपद्य सदनं सन्मण्डितं माण्डनं 
वादायोपविवेश्च पण्डितवभापध्ये सुनिर्ध्ययवित् ॥ ५७ 

ततः समादिश्य सदस्यतायां सघमिणीं पण्डनपण्डितोऽपि । 
स शारदां नाप पपस्तविद्याविशारदां वादसषरुसपुकोऽभूत् ॥ ५८ 
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पल्या नियुक्ता परिदेषता सा खदश्यमावै सुदती चका । 
तयोविषे्तु श्रुततारतम्यं समागता संस्तदि मारतीव ॥ ५९ 
्रृद्धवादोच्छुकतां तदीयां विज्ञाय शिज्ञः परथमं यतीन्द्रः | 
परावरः घ पावरेकयपरां प्रतिन्ञापकसेस्खकीयाश्र् ॥ ६० 

वद्यैकं परमाथप्र्दमलं विन्वप्रपश्चासमना 
लुत्ी रूप्यपरारपमेव बह्ाज्गाना्रषं भासते | 

तश्तानानिखिदप्रपश्चनिखया खात्मव्यवस्था परं 
निर्वाण जनिश्ुक्तपभ्युपगते मानं श्रुतैषेस्कम् ।॥ ६१ 

बां जये यदि पराजयभागहं स्यां संन्या्षपङ्ध परिहृत कषायचेम् । 
शु वसीय वसने द्रयभारतीयं वाद् जयाजयफखपतिदी पिकराऽस्तु ॥ 

इत्थं परतिज्ञां कृतवस्युदारां श्रीशङ्करे भिष्चुष्रे खकीयाम् । 
स विश्वरूपो गृहमेयिवयशक्रे प्रतिङ्ञां सखपतप्रतिष्ाष्र् ॥ ६३ 

वेदान्ता न प्रपाणं चितिवपुषि पदे तत्र संगलययोगा- 
सपू भागः प्राणं पदचयगपितै कायवस्तुन्प्टोषे । 

शब्दानां कायेपात्रं प्रति सपधिगता शक्तिरभ्युलतानां 
कपेभ्यो घ्ुक्तिरिष्टा तदिह तनुभृतापाऽऽपुषः स्यास्छपप्ैः ।॥ &9 

वादे कुतैऽश्यिन्यदि मे जयान्यस्खयोदितारल्ा द्विपस्य वभादः | 
येयं खयाऽभूददिता प्रसा्षये जानाति चेस्छा भविता वधूर्मे ॥ ६५ 
नेतुः पराजित दृदा्रममादददीतैव्येतो भिथः कृतपभो यतिदिन्वरूपो । 
अम्बाप्रुदारधिषमापमिषिच्य साक्ष्ये जल्पं वितैनतुरथो जयदतत्टी |! 

आव्दयकं परिसथाप्य दिने दिने ते बादं सपं व्यतुतां किर सवैवेदो। 
एवं धिनेतुपनसो स्पशिषएटयोस्तां प्रां मखे न्यधित सौभयभारतीयम् ॥ 

प्राङा यदा पछिनमाव्छुपेति कण्टे यद्यापि तस्य विजयेतरनिषयः स्यात् | 
उक्तवा ग्रहं गतवती ग्रहकपशक्ता भिघ्ठाश्षने प्चिरितुं शहिपस्करिभ्याम् ॥ 

अन्योन्यसञ्जयफङे विहितादयौ तो बादं विवादपरिनिर्भेयमातनिष्टाभ् । 
ब्रह्मादयः सुरवरा अपि बाहनस्थाः शरोतु तदरीयक्तदने स्थितवन्त ऊर्वम् ॥ 
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ततस्तयोराप महान्विवादः स्दस्यविश्राणितसाधुबादः । 
खपक्षप्ताक्षी कृतसषेवेदः परस्परस्यापि दूतप्रमादः ॥ ७० 

दिम दिने चाथिगतयकषों भूरौभवस्पण्डितश्लिक्पः । | 
अन्योन्यभङ्धाहिततीव्तषस्तथाऽपि द्रीष्दजन्यपरषै; । ७१ 
दिने दिने बाक्तरमध्यमे सा चरते पति मोजनकानमेव । 
समख भिक्षुं सपय च येवै दिनान्यभूव्िति पश्चषःणि ॥ ७२ 

अन्योन्य्ुतरप्ण्डयतां प्रदं 

बद्धासनो स्मितविक्षासिथुशारविन्दौ । 
न स्वेदकम्पगगरेक्रणशाशिनो वा 

न क्रोधवाक्छशपवाद्ि निरु्तराभ्याम् । ७३ 

ततो यतिष्ाभुदवेक्ष्य द्य क्षोदक्षमं तस्य विचक्षणस्य । 
यिक्षेष तं क्षोमितष्वपक्तं दिद्रव्छपक्षापत्तिमातकक्ट्यम् ॥ ७४ 

ततः ख शिद्धान्व्तपथनाय प्राणरभ्दीनोऽपि स सम्यपुख्यः । 
जगाद वेदान्तवचःप्रसिद्धपतक्तद्धान्तमपाकरिष्णुः ॥; ७५ 

भोभो यतिष्माधिपपे यवद्धिजीवेशयोर्वाश्तवमेकरूप्यम् | 
विशद्धपङ्ीक्रियतै हि तत्र प्रपाणमेषं म वयं पररीमः ॥ ७६ 

स प्रत्यवादीदिदमेव माने यच्छ्वेतकरेतुपरबु्ठान्विनेषान् । 
उदारकाद्या गुर महान्तः संयाहयन्लयासतया परेशम् ॥ ७७ 
वेदावक्रानेषु हि त्खपादिथिवस्ि जघ्वान्यवपपेणामि । 
हफण्षुखानीव वचांखि या गिन्नेषां विवक्षाऽस्ि कुदखिदर्थं ॥ = ७८ 
अप्रतीतो किल हुफददिर्जपोपयो गिलमभागि क्रिः । 
अर्थप्रतीतो स्फुटत्र सलयां कथं मवेःाज्ञ जपाधतेव ॥ ७९ 

जपाततस्तखपसी ति दाक्याद्यतीक्ष जीवेन्वस्पोरमेदः । 
प्रतीयतेऽथाऽपि प्रखादिकतेपं पया स्याहिषिरेष एव ॥ ८9 

करलङ्धमूपादिकमयमादिदेषालसना वाक्यणणः भ्न । 
रोषः क्रियाकाण्डातो यदि स्यारकृण्डाम्त्रस्थोऽपि भवेथ सः ॥ ८१ 
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तस्तु जीवे परपासशष्टिविधायकः कर्पपमृद्धयेऽदेन । 

अन्रह्यणि ब्रह्मधियं विधत्ते यथा परनोऽत्राक्नमखदादो ॥ 

संभ्रयतेऽन्यत्र यथा लिडादिविधायको ब्रह्मवि भावनाय । 

तेथा विपेरथवणान्पनी पिन् संजाघदीलयत्रं कथ विधानम् ॥ 

यद्रसतिष्ठाफकदकशनेन विधियतीनां वर रातिसत्रे । 

प्रकरप्यते तद्वदिहापि सुक्तिफटश्रतेः करपयितुं स युक्तः ॥ 

तरि क्रियाजन्यतया वि्ुक्तिः स्वगादिवद्धन्त विनश्वरा स्यात् । 

उपासना क्मक्रतुमन्यथा वा कतमह पनसः क्रियैव ॥ 

पा भूदिदं त्खमसीति वाक्यघ्ुपासनापयवसायि कामम् । 

किन्त्वस्य जीवस्य परेण साम्यप्रयायकं सत्तम बोभप्रीतु ॥ 

कि चेतनत्वेन विवक्ति सामभ्य साधैद्यसार्वत्म्यञुखेगुेर्वा । 
आये भरसिद्धं न खद्पदेश्यपन्ते स्सिद्धान्तविरुद्धता स्यात् ॥ 

निलयत्पात्रेणं यने परास्मगुणोपमनेः सुवो धपुत्रः । 
गुणेरविश्ा्टतितीऽपतीतेः साम्यं त्रवीसस्य ततो न दोषः ॥ 

यथेषमेतस्य परलमेव प्रल्याययसखत्र दुरायहः कः । 
त्वयेव तस्य प्रतिभापशषङ्का बिद्रनविव्यावरणानिरस्ता ॥ 

अष्कि भोधेतनत्वेन शरीरिसाम्यपापेद्तापस्य जगलहतः 
चिदुत्थितत्वेन परो दितस्याप्यणुपरधानप्रभृतेनिरासः 

हन्तेवमस्तीति तदा प्रयोगः स्यान्मे त्खमसीति न स्यात् । 
तदे ्षतेदयत्र जडलकङ्काच्यावतनाचात्र पुनन चोचम् ॥ 

न स्वेवपप्येकयपरतमस्य प्रक्ष पुषममितिभकोपात् । 
न युज्यते तन्नपमात्रयो गिखाध्यायविध्याश्रितमभ्युपेयम् ॥ 
अक्षेण चेदधेदमितिस्तदा स्यादमेदवादिश्रतिवाक्यवाघः । 
असन्निकरषान्न भवेद्धि भेदपरमैव तेनास्य ङतो विरोधः ॥ 

८२ 

८ 

८ 
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भिन्नोऽदपीशादिति भासते हि भेदस्य जीवास्मविशेषणलम् । 
ततं निकषाऽस्वथ सम्पयोगाभावेऽप मेदेन्धिययोपिनीषिन् ॥ ९४ 
अतिप्रक्तेनं तु केवलस्य विरोषणसस्य तदभ्युपेयम् । 
भेदाधयरे हीद्ियसननकृष्टे न सनिङृषटलमिहासनोऽस्ति ॥ ९५ 
भदाश्रवासमे्रयपनिकर्थो नेदयुक्तमेतच्चतुरं न यसात । 
चत्ता्मनाद्रव्यतया दरयो रप्यस्त्येव संयोगसपाश्रयलम् ॥ ९६ 
आता र्चः स्यादथवाऽणुमात्रः संयोगिता नोभयथाऽपि युक्ता । ' 
ट्टा हि सा सावयवस्य छाके संयोगिता सावयवेन योगिन् ॥ ९७ 
पनोऽक्षपित्यभ्युपगम्य मेदासद्धिखधरक्तं परमार्थतस्तु । | 
साहाय्यकृष्टा चनपूेकस्य दी पादिविननेन्धियमेव चित्तम् ॥ ९८ 

भेदपरपा नेद्धियजाऽस्तु तरिं साक्षिखरूपैव तथाऽपि योगिन् | 
तया विरोधासर्मासजावामेदं कथं बोधयितुं प्रमाणम् ॥ ९९, 

प्रसयक्षमास्मेश्वरयोरषिद्यापायायुजोर्यातयति प्रभेदम् । 
श्रतिस्तयोः केवरयोरमेदे भिन्ना्रयलवान्न तयोविरोधः ॥ १०० 
स्याद्र विरोषस्तदःप प्रत्त प्र्यक्चममरेऽबलमेव बाध्यम् । 
पराब्र्य्वत्या चरमप्र्र्या श्रुत्या ह्यपच्छेद् नयोक्तरीत्या* ॥ १०१ 

शपा पारमर्वं सूत्रम--“ पौर्वापये पृवैदौवस्यै प्ररुतिवत् ” इति । 
स्योतिषटोमे बरिष्पवमाना्थ दविर्घानान्निगेच्कछतास्रत्विग्यजपानाना- 
« अध्वश्मु प्रस्तोता.ऽन्यारभते, प्रस्तोतारमुद्राता, उद्वातारं प्रतिहतां" 
हत्यादिना.ऽन्वारंमण चिदहितम् । तद्धिच्छेरनिमित्त प्रायञथ्ित्त धूयते- 
“ यदयुदरतापच्छ्यिता.ऽक्िणं ते यज्ञमिष्टा तेन वुनयजेत तत्र तद् 
दद्यात् यत्पू्चसिन दास्यन् स्यात् . यदि प्रतिदतां ऽपच्छ्यित सवेवेदसं 
दद्यात् " इति । तनब्रोद्धःठ॒परतिदजः कमेण विच्छेदे चिर दधभ्रायधित्तयोः 
समुच्चयाःसभवात् रि पुत्र कायेम् , उतापरमिति विशये, अदुपजातचिरो- 
चितय। पृवैमिति प्राप्त राद्धान्तः, पौवापय सति निमित्तयोः पृचैस्य 
नेतित्तिक्स्य दौवैस्यम् , उत्तरस्य पृचैनिरपेश्षस्य तद्बाघक्रतयोतत्वात् , 
पूर्वोदयक्राल उन्तरस्याप्राप्तत्वेन पूण बाभ्यत्वायोगात् । त दुक्तम्- 

प्र परमज्ञातत्वादबाधित्वेव जायते । 
परस्यानन्ययोत्पादान्नत्ववाघेन संभवः ॥ इति 
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नन्वेवपप्यस्त्यनुपानबाधोऽभेदश्रुते; संयमिचक्रवर्विन् । 
घटा दिवद्रह्यनिरूपितेन भेदेन युक्तोऽयमपववित्वात् ॥ १०२ 

किमेष मेदः परपाथभूतः परषाध्यते कासपनिकोऽथबाऽऽये | 
टए्न्तहानिथरमे तु विद्रननूरीदृतोऽस्माभिरसाघनीयः ॥ १०३ 

खप्रत्ययावाध्यमिदाश्रयसं साध्ये घटादौ च तदस्ति योगिन् । 
त्रयाऽऽस्मवो घेन भिद् न बाध्येलयनभ्युपेतेति न कोऽप दोषः ॥ १०४ 

ननु खरब्देन सुलादिमान्वा विवरक्षितस्तद्धिधुरो ऽथवाऽऽत्मा । 
आधौ ऽस्मदिष्ठं नु साध्यमन्त्ये दृ्टान्तहानिः पुनरेव ते स्यात् | १०५ 

यो गिन्ननोपाधिकमेदबखं पिवक्षितं साध्यपिह तदिष्टः । 
ओपाधिकसवीश्वरजीवमेदो षटेश्मेदो निरूषाधिकश्थ ॥ १०६ 

घटश मेदेऽप्युपिद्यविद्या तवानुमानेषु जलमेव । 
चिखादमिन्नः परवलपरस्मादासेति बाजत्र परतिप्षततुः ॥ १०७ 

धर्षिपरमाबाध्यश्चरीरिभेदो ह्यषंसतो ब्रह्मणि साध्यपिष्म् । 
स्वयेष्यते ब्रह्मधियाऽऽस्ममेद्रो बाध्यो घटशदिप्रमया खबाध्यः ॥ १०८ 

कि ऊृर्स्लधर्िपरपया न बाध्यः कि वा स्र यक्किचनधर्मिबोधात्। 
घटाधिके बरह्मणि चात्पमेदस्यक्यात् पुनः स्यान्ननु पूतेदोषः ॥ १०९ 

किचागुणो वा सगुणो पनी षिन्विवक्ष्यते धर्मिपदेन नान्यः + 
भेदस्य तद्बुध्यविबाध्यतेषटर्ना्रश्च तत्रो भययाऽपि दोषात् ॥ ११० 

कि निरविशोषे प्रमितं न बाऽन्त्ये प्राप्नाऽऽ्रयासिद्धिरथायक्रस्पे । 
सरी यभेदेन परस्य सिद्धेः प्राभ्रोति घर्मिग्रहमानकोषः ॥ १११ 

तच दण्रान्तः प्ररृतिवत्--यथा प्रकृतौ कृतोपकाराः कुदाः प्रथममतिदेशेन 
चिद्धतावुपकाराकांक्षिण्यां प्राप्ताः कस्योपकारचस्म ;विभिरपि शारेर्निर- 
पेश्चे बाध्यन्ते तद्वत् 1 तथा च यथा प्रथमगप्रच्चचं दुवर पूचैनेमित्तिकमेव 
पञ्चत्प्रवुत्तेन प्रबलेनोत्तरेण ने मित्तिकेन बाध्यम् , तद्द् यथोक्त प्रलयक्ष- 
मेव यथोक्तश्चत्या बाध्यम् । इति डिण्डिमः ॥ 
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भो द्रा सुपणां सयुजा सखये'लाचा श्रतिभदषदीर्यन्ती | 
नीवेशयोः पप्पमोक्तभोक्तो स्तयोरमेदरश्रतिबाधिकाञ्स्तु ॥ ११२ 

प्रलयक्षसिद्धे विफले परास्पमेदे श्रतिर्ने नयविलमाणम् । 
स्यादन्यथा मानपत्तसरोऽपि स्वार्थेऽथवाद्; सकलोऽपि द्द्रन् ॥ ११३ 

तपरसिद्धाथविबोधि वाक्थै यथेष्यते मृखतया प्रपाणम् । 
प्रलक्षसिद्धाथक्वाक्यमेतवं स्यादेव तन्मूरतया प्रपाणम् ॥ ११४ 

श्रतिः स्परतेऽ्ये यदि वेद विद्धिभवेन्न तन्मूखतया प्रपाणम् | 
कथं भवेटेद् कथानभिनत्गतिऽपि मेदे परजीवयोः; सा ॥ ११५ 

जीवेश्वरौ सा वदतीस्युपेल्य प्राबोचमेतत्परमा्थतस्तु । 
विविच्य सतवास्पुरूषं समस्तसंसाररादिल्यमयुष्य वाक्त ॥ ११६ 

यदीयपराख्यात्यथ सजीवो विहाय समजञशरीरमाजो । 
नटस्य भोक्ततमुदादरन्ती प्रामाण्यपहन् कथमलुवीत ॥ ११७ 

न चोदनीया वयमत्र दिद्रन् यतस्त्वया पैङ्खरहस्यमेव । 
अत्तीति सन्छं स्वमिपशयति ज्ञ इति स सम्यग्विदरणोति पन्त्रम् | ११८ 

क्षरीरवाची नु सशब्दः कषत्रह्रशब्दः परपात्पमवाची । 
तत्राप्यतो नान्यपरत्वमस्य वाक्यस्य पेङ्खयो दितवसनाऽपि ॥ ११९ 

तदेतदित्यादिगिरा हि चित्ते प्रदरिता सलपदस्य दत्तिः । . 
क्े्रज्गशब्दस्य च हत्तिसक्ता जलारीरके द्रष्टरि तत्र ष्ट्रन् ॥ १२० 

येनेति दि खमदशिक्रियायाः कर्तोच्यते ततर स जीव एव । 
सषत्रहशब्दाभिहितश्च योगिन् स्यात्खभ्रःक् सवविदी शखरोऽपि ॥ १२१ 

तिङगत्ययेनाभिदहितोऽत् कतां ततस्ततीया करणेऽभ्युपेया । 
द्रष्टा च शरीरतया पनीपिन् विशष्यते तेन स नेश्वरः स्यात् ॥ १२२ 

रन्तिः करर भवती त्यञ्चुःष्न्नये हि श्ारीरपदस्य योगिन् । 

तस्मिन् भवन् सप्रणतो महैश्न! कथं न क्ञारीरपदाभिपेयः ॥ १२३ 



92 श्रीमच्छङ्करदिग्विजये 

भवज्छरीरादितरत्र चेशः कर्थं च शारीरपदाभिधेयः । 

नभः शरीरेऽपि भवत्यथापि न केऽपि वारीरपितीरयन्ति ॥ 

येष मन्त्रोऽनमिधाय जीवभाज्ञो बेद्द्धिशरीरभाजो । 
अत्तीति मोक्ततमचेतनाया बुदधवेदे्तदिं कर्थं प्रमाणम् ॥ 

अदाहकस्यःप्ययसः कृशानो राश्छेषणादाहकता यथाऽऽस्ते । 

तयैव मोक्तखमचेतनाया बुद्धेरपि स्याचिदरुभवेशात् ॥ 

छायातपौ यद्वदतीव भिन्नौ जीवेश्वरौ तद्वदिति वुत्राणा । 
ऋते पिबन्ताविति काठकेषु श्रुतिस्तमेदश्रुतिवाधिकाञ्स्तु ॥ 

मेदं बदन्ती व्यवहार सिद्ध न बाधतेऽमेदपरभ्रुति सा| 

एषा स्वपूर्वार्यतया बरिष्ठ मेदश्रुतेः परस्युत बाधिका स्यात् ॥ 

मानान्तरोपोद्धल्िता हि मेदश्रुति्िष्ठा यपिनां वरेण्य । 
तद्धा धितं सा भभवल्यमेदश्रुति प्रपाणान्तरबाधितार्थाम् 1 

प्राचस्यमापादयति श्रुतीनां मानान्तरं नेव बुधाग्रयायिन् । 
गतार्थतादानष्खेन तासां दोषेदयसम्यादकमेव किन्तु ॥ 

इत्याद्या दृदयुक्तिरस्य श्ुश्युभे दत्तानुमोदा गिरां 
देव्या तादशविश्वरूपगभसावष्टमघुष्िधया । 

भतृन्यासविक्ष्यसु क्तिजननी साक्षिखङ्क क्षिभरिः 

१२४ 

१२५ 

१२६ 

१२७ 

१२८ 

१२९ 

१३० 

सश्छधाद्धतपूष्प्रष्िलहरी सोगन्ध्यपाणिन्धया ॥ १३१ 

इत्थं यतिक्षितिपतेरलुमो द युक्ति माल्यं च पण्डनगङे मछनापवेक्ष्य । 
भिक्ञाथशुचरतपद युवामिती मावाचष्ट तं पुनरवाच यतीन्द्रमम्बा ॥ १३२ 

कोपातिरेकवशतः रपता पुरा मां दुरवांसघ्रा तदषधिर्विहितो जयस्ते | 
साऽहं यथागतघुपेमि शमिप्रवीरेत्युक्त्वा सपं मप्र निजघाम यान्तीम् ॥ 

बबन्ध निःशङ्कपरण्यदुगापन्नेण तां जेतुमनः एनीन््र! । 
जयोऽपि तस्याः खपतेकयसिद्धये सवन्नत; खस्य न मानहैतोः ॥ १३४ 
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जानापि देवीं भवतीं विधातुर्देवस्य भार्यो पुरमित्छग्याम् । 
उपात्तलक्षम्यादि षिचि्ररूपां मृष्ट प्रपञ्चस्य कृताकताराम् ॥ 

व्रन जननि तदा खं भ॑क्तचूडामणिक्तै 
निनपदमनुदास्याम्यग्यनुहञां यतुम् । 

इति निजवचनेऽस्सिज्छारदासपतऽपो 
पर नरथ अुदितोऽभून्पाण्डनं हृ्ध्॒ल्घुः ॥ 

इति श्रीमाधवीये तन्पण्डनायेकथापरः । 
सक्षपश्ङ्करजये सगोंऽपावष्मोऽमवत् ॥ ८ ॥ 

| यदतः शोकाः 9१0. 

न्व 

अथ नवमः सर्गः ॥९॥ 

श्रीमदाचायै सरस्वती संकादः ॥ 

अथ संयमिक्षितिपतेवचनेनिगपा्थ निणयकरेः सनयेः । 
शमितायरहोऽपि पुनरप्यवदत् कृतसंशयः सपदि कपजटः ॥ 

यतिराज संप्रति पमामिनबान्न विषादितोऽस्म्यपनयादपि तु । 
अपि जेमिनीयवचनान्यहृहन्मथितानि दीति भुगमस्सि कृशः ॥ 

स हि वेच्यनागतपतीतपपि पियद्कटछपरस्तजगतोऽधिकरुत 
निगपमपरवरनविषो स कथं तपसां निधिवितथसूत्तपदः ॥ 

इति संदिहानमवदत्तमसौ न हि जेमिनावपनयोऽस्ति मनाक् । 
प्रमिमीपहे न वयमेव युनेहृदयं यथावद नयिज्ञतया ॥ 

यदि विदयते कविजनाविदितं हृदये घनेस्तदिदह वणय भोः | 
यदि युक्तपत्न भवता कथितं हृदि महे द्द हंकृतय 

अभिसरंधिमानपि परे विषयप्रसरन्पतीननुजिघृश्चरसो । 
तदवा्निसाधनतया सकर सुकृतं न्यरूपयदिरि स्म परम् ॥ 
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वचन तमेतमिति ध्मैचयं विदधाति बोधननिहैतुतया । 

तदपेक्षयैव स च पोक्षपरो निरधारंयत्न परथेति वयम् ॥ ७ 

श्रतयः क्रियार्थकतया सफला अतदयेकानि तु वचांसि इया । 

इति सूत्रयन्ननु कथे यनिराडपि सिद्धवस्तुपरतां मनुते ॥ < 

श्रतिराशिरद्रयपरोऽपि परपर्याऽऽस्पवोधफङकमणि च । 

परघरत्काक्ष इति कायेपरखमूचि तसकरणस्यगिराम् ॥ ९ 

नल सचिदात्मपरताऽभिमता यदि कृरछवेद निचयस्य घने । 
फदातृतापपुरुषस्य वदन् स कथं निराह परमेश्मपि ॥ १० 

ननु कपेपूपरकमिदं जगदिलयनुपानमागमवचांसि विना । 

परमेन्वरं प्रथयति श्रतयस्खनुवादपात्रपिति काणयुजाः ॥ ११ 

न कथंचिदोपनिषदं पुरूपं मयुते ब्ृहन्तमिति वेदवचः 
कथयत्यवेद विदगो चरतां गमयेत् कथं तमयुपानमिदम् ॥ १२ 

इति भावमात्मनि निधाय युनिः स निराकरोनिशितयुक्तिशतेः। 
अनुपानमीश्वरपरं जातः प्रभवं ख्ये फटपपीश्वरतः ॥ १३ 

तदिहास्मदुक्तविथया निषदा न षिसद्धमण्वपि भुमे्रैचति | 
इति गरूढभावमनवेक्ष्य बुधास्तमनीशवाययमिति बरवत ॥ १४ 

कि तावतेव स निरीश्वखाद्यमवत् परासविदुषां परवरः । 
न निश्चाटनाहिततमः कचिष्यदहनि प्रभां मटिनयेत्तरणेः ॥ १ श 4 

इति जेमिनीयवचघां हृदयं कथितं निशम्य यतिकेपरिणा | 
पनघ्ा ननन्द कविराणणितरां सह शारदाश्च सदक्षस्पतयः ।॥ १६ 

विदिताशयोऽपि परिवतिपनाजिशयः स जेमिनिमबाप हृदा । 
अवगन्तुपस्य वचप्ताऽपि पुनः स च संस्मृतः सविधमाप फवे; | १७ 

च भृणिति स भाष्यकरति प्रजहाहि संशयपिमं समते | 
यद्वो चदेष सम ॒सूत्रततैह्दयं तदेव मम॒ नापरथा ॥ १८ 
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न पमे वेद हृदयं यपिराडपि तु श्रतेः सकलशाद्तते; । 
यद्भूद्धविष्यति मवत्तदपि ह्ययमेव वेद न तथा छितर! 1 

गुरुणा चिदेकरसतत्परता निरणायि हि श्रतिरिरोवचसाम् 
कथमेकृसूच्रपपि तद्धिपतं कथयाम्यहं तदुपप्तादितधीः ॥ 

अरमाकरय्य विक्ये सयः मृणु मे रहस्यपिममेव परम् । 
समवेहि संखतिनिप्नजनोत्तरणे श्ररीतवरपुपं पुरुषम् ॥ 

आध सखष्ुनि! सतां वितरति ज्ञाने द्वितीये युगे 
दत्तो द्रापरनामक्रे तु सुमतिर््यासः कटो शङ्करः । 

इत्येवं स्फुटमीरतीऽस्य महिमा रवे पराणे यत- 
स्तस्य त्वं सुपे पते खवतरेः संसारवायि वरैः ॥ 

इति बोधितरद्रिनवरोऽन्तरधान्मनसोपगुह्य यपिनामृषमम् । 
स॒ च यायजुकपरिषतश्चुखः प्रणिपत्य शङ्करपवो चदिदम् ॥ 

बिदितोऽस्ति संप्रति भवाञ्जणतः प्रकृतिमिरस्तसमतारिक्षयः । 
अवबोधपात्रवपुरप्यवुधो द्धरणाय केवद्युपात्ततनुः | 

यदैकप्ुदितं पदं य तिवर त्रयीमस्तके- 
स्तदस्य परिपालकस्त्वपसि त्खपस्यायुधः । 

परं गछितसोगतप्रलपितान्ध्रूपान्तरे 
पतस्कथपिवान्यथा प्रखयपद्य नापत््यते ॥ 

्रयुद्धोऽदं खादिति कृतमतिः खय्मपरपरं 
यथा मृदः खमे करयति तथा पोहवश्गाः | 

पिकति मन्यन्ते कतिचिदिह खोकान्तरगति 
दन्त्येतान् दासास्तव गलितपायाः परगुरोः ॥ 

यृहुधिग्िम्भेदि पल पितविुक्ति यदुदयेऽप्य- 
सारः संसाये विरमति न कतृखदुखरः 

भृशं विद्रनमदे स्थिरतमविभुक्ति खदुदितां 
भवातीता येये निरवर्धिचदानन्द हरी ॥ 
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अवि्राराक्षस्या गिङितपखिदेकञं परगुरो 
पिचण्डं भिच्वास्याः सरथसपयुष्पादुदहरः । 

ठता पश्यन् रक्षोयुवतिभिर्युष्य परियतमं 
हनुपांो केडयस्तव तु कियती स्यान्पहितता ॥ २८ 

जगदातिदमनवगम्य पुरा मदहिमानमीदशषपचिन्लयपदहम् । 
तव यत्पुरोऽत्रवपप्ताम्परतपप्यखि क्षमख कर्णाजख्पे ॥ २९ 

१, 0 क पिदाक्षपादकणयुकञ्चुला अपि मोहमीयुरपितप्रतिभाः 
भ्रुतिभावनिणेयविधावितरः भरभयेत्कथं परशिवांरमृपतै ॥ ३० 

सभेतेरेतेः कि कपिकुकणय्ुगोतपवच- 
स्तमस्तोपेध्ेतो पणटिनिपस्पारम्धणचणेः । 

सुधाधारो दारपचुर्भगवस्पादवदन- 
प्रो हद्रयाहारामृतकिरणपुञ्जे विजयिनि ॥ ३१ 

मिन्दानेरदेवमेतेरभिनबयवनेः सद्वधी भञ्जनो के- 
व्याप्ता सर्वेयष्वीं क जगति भजतां कैव प॒क्तिमसक्तिः । 

यद्र सद्रादिराना षिजितकटिपखा पिष्णुक्तखानुर्ता 
उञ्जम्भन्ते समन्तादिश्ि दिशि कृतिनः फि तया चिन्तया मे ॥ ३२ 

कृथपरपबु द्धि विद्रतिप्रचयपबरोरगक्षतिहताः श्रुतयः । 
न यदि सखदुक्तयमृतसेकध्ता विहरेषुशरपविष्वतानुशयाः ॥ ३३ 

भवदुक्तसक््यमृतमाजुकया न चरेयुरायं यदि कः इपयेत् । 
अतितीबदुःसहमवोष्णकरपरचुरातपप्रभवतापमिमम् ॥ ३४ 

बत कपेयन्त्रमधिशुट्य तपःश्ुतगेहदारसुतभृलयधनेः । 
अतिरूढपानमरितः पतितो भवतोद्धतो ऽस्मि भवक्ूपविात् ॥ ३५ 

अहमचरं बहुतपोऽछकरं ननु पुषेजन्पसु न वेदधुना । 
जगदीग्वरेण करुणानिधिना भवता कथा पप कथं घटते ॥ २६ 
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शान्तिपाकमुदताद्करं दमपपश््ा सो पर्पटं 
वैराग्यद्रमकारकं सहनतावह्धी प्रघ्नो च्करम् 

एकायीसुपनो परन्दपिषति श्रद्धासयुधत्फलं 
विन्द्ैयं सुगुरोभिरां परिचयं पुण्येरणण्येरहम् ॥ ३७ 

त्रिदिषो सामपि पुम ररी पिह संसर्ननविययुक्तिकरीम् । 
करुणो पलां तव कटाक्षश्चरीमवगाहतेऽत्रं खटु घन्यत्तप्रः ॥ ३८ 

केचिचश्चरखो च नाङ्कुचतर्ट चे खाश्चखो चालन- 
स्परद्राक्परिरभपंखपकलारीलासु लौराशयाः । 

सन्धवेते कृतिनस्तु रिस्तुरयश्चःकोशादयः श्री गुरू 
व्याहारक्षरितामताव्धरछदरीदोलासु खेडन्तयमी ॥ ३९ 

चिन्तासन्तानतन्तुथितनवमवल्प क्तयुक्ताफरोवे- 
रब्रदेशयसयःपरहूततिमिरेरहारि्मो हारिणोऽपी । 

सन्तः सन्तोषघन्नो यतिवर किमतो मण्डने पण्डितानां 
पिद्या हृश्ा ख्य तान शतपछष्ुलरान् वारयन्ती इणीते ॥ ४० 

सन्तः सन्तोषपोपं दधतु तव कृताश्च यज्ञोभेयेशोमिः 
सोरारकेखट्का इव निखिला मोहमाहो बहन्तु । 

धीरश्रीश्ङ्कएा्यपणतिपरिणतिश्र्यदन्तदुरन्त- 
ध्वान्ताः सन्तो बयं तु प्रचुरतर निजानन्दसिन्धो निपश्नाः ॥ ४१ 

चिन्तासन्तानशाखी पदसरसिजयोवैन्दनं नन्दन तै 
सङ्करः करपव्र्यी मनसि गुणनुतैषेणना सखणदीयम् । 

खगो दमोचर्त्वत्वदभजनमतः संषिचार्येदमायां 
मन्यन्ते श्वगमन्य तृणवद तिरुघुं शङ्कराय तदीयाः ॥ ४२ 

तदहं विषस्य सुतदार्थरहं द्रविणानि कमं च ग्रहै विदितम् । 
शरणं दरणोपि भगवच्चरणाघनुश्चायि किङ्रमयं पया ॥। ४३ 

इति व्रतोक्तिभिरुदीर्णगुणः सुधियाऽऽतवाननुजिषुष्ुरसो । 
सथुदेक्षतास्य सदहधपैचसीं षिदिताशया शुनिमवोचत. सा ॥ ४४ 
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यतिपुण्डरीक तव वेद्वि मनो ननु पूमेव विदितं च पया । 
इह भादि तापस्श्चुखादखिं तदुदीयते शृणु सषभ्यजनः ॥ 

पयि जातु मातुरुपकण्टजुषि प्रभया तदिलतिभरोचजटः । 
सितमूतिरूषितसमस्ततनुः श्रपणोऽभ्ययादपप्सूये इव ॥ 

परिगृह्य पाच््ुखयाऽदणया रचिताञ्च छिनेपितपवेतनुः 
जननी तदाऽऽतवरिवस्यमघयं श्ुनिमन्वयु ङ्ध पप भाव्यखिखम् ॥ 

भगवन्न वेब दुदितुपप भाग्यलखिरं च वेद्ि तप्ता हि भगान् | 
प्रणते जने हि सुधियः कथयन्त्यपि गोप्यपा्येसद्श्ाः कृपया ॥ 

फियदायुरबाप्स्यति सुतान् कति बा दयितं कथविषद्ुपेष्यति च । 
अथ च क्रतूनपि करिष्यतिमे दुहिता प्रभूतघनधान्यव्ती ॥ 

इति पृष्टमाविचरितः प्रसुव प्षणपात्रपी छितविरो चनकः } 
सकं क्रमेण कथयन्निदमप्यपरं जगाद सरहस्यमपि । 

निगमाध्वनि प्रषरबाह्यपतेरपितैरधिक्षिति खि द्रदिण 
पुनरुदिधीषुरवतीये ख प्रतिभाति पण्डनकवीन्द्रमिषात् ॥ 

तपवाप्य सुद्रपिव पाऽद्विसुता दुहिता तवाद्युतपिवान्धिसुता । 
अनुरूपमाहषसपस्तपरखा ससुता भविष्यति चिरं युदिता ॥ 

अथ नष्टम पनिषदं प्रवे; कुमतेः कृतान्तमिह साधयितुम् । 
ननु मानुषं पुरूपेलय शिवः समरंकरिष्यति धरं खपदेः ॥ 

सह तेन वादगुपगम्य चिरं दुहितुः पतिस्तु यतिवेषजुषा । 
पिनितस्तमेव शरणं जगतां शरणं गपिष्यति षिसष्ग्रहः ॥ 

इति गथुदीयं स मुनिः प्रययो सकं यथात्तयमभूच पम | 
[क # # ४१ 

भव्रदीयरिष्यपदमस्य कथं वितथं भविष्यति घुनेषचसि ॥ 

अपितु खयाऽग्र न सपग्रजितः प्रथिताय्रणीमम पतियदहम् । 

| नवमः 
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व॒पुरधेपस्य न जिता मतिपन्नपि मां विजिद्य इर रिष्यमिपम् ॥ ५६ 
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यदपि समस्य जातः प्रभवो ननु सवेषिच्च परमः पुरुषः । 
क [1 क, 

तदपि खयेव सह वादद्ते हृदयं विमतिं पम तूत्कलिकाम् ॥ 

इति यायजूकषहधपचरीकथिते वचोऽथवदगहयपदम् । 
पघुरं निशम्य प्ुदितः सुतरां परतिवक्तमेहत यतिप्रवरः ॥ 

यदवादि कलो सयुकतां प्रतिपश्चते हृदयमिलयवटे | 
तद्षप्रतं न हि महायशो मदिखाजनेन कथयन्ति कथाम् ॥ 

स्यपतं प्रथेत मिह यो यतते स वधूजनोऽस्तु यदि वाऽस्तितरः 
यतितव्यमेव खल तस्य जये निनपक्षरक्षणपरभगवन् ! 

अत एव गाग्यभिषया करदं सह याङ्ञवस्क्ययुनिरादक्रोत् । 
जनकस्तथा सुखमयाऽख्या किममी भवन्ति न यशो निषयः | 

इति युक्तिमद्रदितमाकटयन्ुदितान्तरः श्रु तपरिलरधिः । 
स तया विवाद पधिदेदतया वचपामियेष विहुषां सदसि ॥ 

अथ सा कथा प्रकते सर तयोरुभयोः परस्परजपोससुश्योः | 
पतिचातुरीरचितशब्दक्नरी शुतिविसखरयी कूतविचक्षणयोः ॥ 

अनयोविचित्रपदयुक्तमरेनिशपय्य पंकथनपाकछितम् । 
न फणीश्ञपप्यतुटयन्न पीं न गुरं कषि किपपरं जगति ॥ 

न दिवा न निदयपि च वादकथा विरराम नेयमिककारमृते | 
इति जखतोः पपमनखधियोदिषप्रा्र सप्र दश्च चाल्यगपन् ॥ 

अथ शारदाऽ्रतकषाकपघ्ुखेष्वखिरेपषु शाञ्च नचयेषु परम् । 
तपजय्यमासनि षिचिन्ल् युनि पनरप्यदिन्तयदिदं तरक्ता ॥ 

अतिवःस्य एव कृतसंन्यषनो नियः परैरविघुर् सदा । 
पदनागमेष्वकृतसुद्धिरसो तदनेन संप्रति जयेयमहम् ॥ 

इति संप्रधायं पुनरप्यमरुना कथने प्रसंगपथ संगतितः । 
यमिनं षदस्यञुपपृच्छदसो कपुमाखरास्चहदयं विदुषी ॥ 
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करा कियन्त्यो बद पुष्पधन्वनः! किमात्मकाः किच पदं समाधरिताः। 
पर्वे च पक्षे कथमन्यथा स्थिति; कथं युवत्यां कथमेव पूरुषे ॥ 

नेतीरितः किंचिदुवाच शङ्करो विचिन्तयन्नत्र चिरं विचक्षणः । 
तासापनुक्तो भविताऽस्पवेदिता भवेत्तदुक्तो पम धपसेक्षयः ।! ७० 

इति संविचिन्य स हदाऽभ्शु तदाऽनवबुद्धपुष्क्चरशाख् इव । 
पिदितागमोऽपि सुरिरक्षयिषुनियपं जगाद् जगति व्रतिनाम् 1 ७१. 

इह पासमात्रपवधिः क्रियतामनुपन्यते हि दिवसस्य गणः । 
तदनन्तरं सुदति हास्यसि भोः इसुमाखलाघ्चनिएणल्पपि ॥ ७२ 

उररीङृते सति तथेति तयाऽऽक्रपते स्म योगिमृगराद् गगनम् । 
शरतविग्रहः श्रतविनेययुतो दधद श्रचारमथ योगश्शा ॥ ७ 

स ददर कुत्रचिदमल्यमिव तरिदिव्य्युतं विगतद्खमपि । 
पुजेभ्वरं परिष्टते प्रटपत्पपदामिरातिमदमाल्यजनम् ॥ ७४ 

अथो निशाखेटवक्षादटव्यां सूरे तरोमोहवश्षास्परासम् । 
ते वीक्ष्य पार्गेऽपरसूकं वपां सनन्दन प्राह स संयपीन््रः ॥ ७५ 

सोन्दरयसो भाग्यनिकेतसीमाः परशता यस्य पयोरुहाकष्यः । ̀  
स एष राजाऽपरहकाभिधानः दतै गतासुः भ्रमतो धरण्याम् ॥ ७६ 

प्विक्य काय तपिपं परासोधपस्य शञ्येऽश्य सुतं निवेश्य । 
योगानुभावादयुनरप्युपेत॒म्॒स्कण्ठते मानषमस्मदीयम् । ७७ 

अन्याद्शानापदसीयनानाङ्रोक्याक्षी किङकिश्ितानाम् | 
सर्वङ्गतानिषेदणाय सोऽहं स्षाक्षिसपप्याश्रयितं समीहे ॥ ७८ 

इर्युचिवांसं यततितद्छजं तं सनन्दनः पराह सपान्त्वमेनम् । 
स्ज्ञ नेवाविदितं तवास्ति तथाऽपि भक्तिदुखरं तनोति ॥ ७९. 

परस्येन्धनामा हि पुरा पहात्मा गोरक्षपमादिङ्षय निजाद्गगुष्त्ये । 
नृपस्य कस्यापि तनु पयसोः प्रविश्य तदत्तनमासप्ताद् ॥ ८० 
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भद्रा नाध्यासिनि योगिवर्य मद्राण्यजिद्राण्यमवन्धनानाम् । 
ववष काठेषु बलाहको ऽपि सस्यानि चाशास्यफछान्यभूचन ॥ 

विज्ञाय विज्ञाः सचिवा खछषपस्य काये परविष्टं कमपीह दिव्यम् । 
समादिशन्रानपरोरहाक्षाः सर्वासना तस्य वशीक्रियये ॥ 

संगी तङास्याभिनयादि केषु संसक्तचेता कङितेष तासाम् । 
स एष विस्मृ पुनः समाधि सर्गासना प्राद्तवद्वभूवर ॥ 

गोरक्ष एषोऽथ गुरोः भद ति विज्ञाय रक्षन् बहुधाऽस्य देहम् । 
निश्ान्तकान्तानटनो पदेष्ठा नितान्तपस्याभवदन्तरङ्ः ॥ 

तत्रैकदा तखनिबोधनेन निष्ट्रागं निनदेरिकं सः । 
योगायुपूींयुपदिश्य निन्ये यथापुरं पाक्तनमेव दंहम् ॥ 

ह्तेश्योऽयं विषयानुरागः किचोध्यैरेत व्रतण्डनेन । 
किं नोदयेकिस्िषञ्चरबणं ते कूलं भवानेव तीं विवेक्तम् ॥ 

व्रतमस्मदीयमतुर क पदवत् फ च कापश्नाक्ठपतिगद्यमिदम् । 
तदपीष्यते भवतेव यदि ह्यनवस्थिते जगदिहैव भवेत् ॥ 

अधिमेदिनि प्रथयितुं शिथिलं ध्रतक्रङ्कणस्य यतिधपिमम् । 
भवतः किपस्लयविदितं तदपि प्रणयान्पयोदितमिदं भगवन् ॥ 

स निक्ञभ्य पमचरणस्य गिरं गिरति स गीष्पतिषमप्रतिभः। 
अविगीतमेव भवता पणिते शृणु सोम्य वसि परमा्थपिदम् ॥ 

असङ्धिनो न प्रभवन्ति कामा हरेखिवाभीरवधू तलस्य । 
वजोङियोगपरतिभूः! स एष वरघावक्रीणिखविप्ययो नः ॥ 

सङ्कल्प एवाखिखकापमूरं स एव मे नास्ति सपस्य विष्णोः | 
तन्मूलहानौ मवपाशनाञ्चः कमुः सदा स्याद्वदोषष्ेः ॥ 

अविचायं यस्तु वपुराद्यह मित्यभिमन्यते नदपतिः सुषम् । 
तपबुद्धतखमधिकरुतयय वि धिप्रतिषेधश्ाक्नमखिरं सफलम् ॥ 

८ ५ 

८ 
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कृतधीस्सनाश्रममवणपजालयववोधमान्नमजमे करसम् । 
खतया्गल न मजेन्निवसन्निगपस्य मृधि पिधिकिङ्करताम् ॥ ९३ 

कश्ादि मृलमत्रपस्ति यथा मृदमन्तरा न जादेवपिदम् । 
परमासजन्यपरपि तेन षिन सपयत्रयेऽपि न स्रपस्ि खड ॥ ९४ 

कथपञ्यते जगदशेषमिदं कलयन्मृषेति हदि कमैफटेः । 
न फराय दहि खपनकाड्ष्तं सुदरृतादि जात्वगृतुद्धिदतम् ॥ ९५ 

तदये करोतु हयमेधक्षतान्यपितानि विप्रहननान्यथवा । 
परमाथचिन्न सुृतेदु रितरपि छिप्यतेऽस्तमितकरेतया ॥ ९६ 
अवधीत्तिीषपददाच्च यतीन् इकपण्डछाय पितः शतश; । 
वत छोमहानिरपि तेन कृता न शतक्रतोरिति हि बदृ्टचगी; ॥ ९७ 

बहुदक्षिणेरयजत करतुभिर्विबुधानतपयदसंख्यधनेः । 
जनकस्तथाऽप्यमयमाप परं न तु देहयोगमिति काण्ववचः ॥ ९८ 

न विहीयतेऽदहिरिपुवहुरितेने च वधते जनशृषर्ुकृतेः । 
न स तापमेलयकरवं दुरितं किमहं न साध्वकरवं सिति च ॥ ९९ 

तदनङ्खशाख्चपरिशीटनपप्यम्रनेव सोम्य करणेन कृतम् । 
न हि दोषङृत्तदपि शिष्टसरण्यवनायेपन्यवपुरे्य यते ॥ १०० 

इति सत्कथाः स कथनीययश्ना भवभीतिभञ्जनकरीः कययन् । 
सुदुरासदं चरणचारिजनेगिरिमृज्गमेल पुनरेव जगौ ॥ १०१ 

अधिसानु परयत बिभाति गुहा पुरतःशिखा प्रपत विपुर । 
सरसी च तत्परिसरेऽच्छनछा फक मारनम्रतरूरम्यतटा ॥ १०२ 

परिपारयतामिह वसद्धिरिदं वपुरपपादपमनवद्यगुणाः । 
अहमास्थितस्तदुचितं करणं कर्यामि यावदसमेषुकखाम् ॥ १०३ 

इति रिष्यवगेमनुश्चास्य यतिप्वरो विष्टकरणोऽधिगुहम् । 
परिपश्य चम गुर्योगवरोऽविश्षदातिवादहिकश्चरीग्युतः ॥ १०४ 
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अङ््ुमारभ्य समीरणं नयन् करन्धपार्गाद्वहिरेदय योगवित् | 
रन्ध्रपारगेण शनेः प्रविष्टान् मृतस्य यावच्चरणाय्रमेकधी! ॥ १०५ 

गात्र गतासोवेसुधाधिपस्य चनः सपास्पन्दत हखदैश । 
तथो दपीङन्नयनं क्रमेण तथोदषिष्ठछ यथापुरेव ॥ १०६ 

आदो तदड्गुदयन्ु कान्ति पशान्नासान्तनियेदनिं शनकैः परस्ताव् । 
उन्पीखदं धरचखने तदनशध्दक्षिव्याको च्रुत्थितमुपात्तबलं क्रमेण ॥ १०७ 

तं पराप्जीवरुपलभ्य पति पभूतदहषखनाः प्रघुदिताननपङ्नास्ताः । 
नार्या विरेजुररूणोदयकपपफुद्धपद्या! खप्तारसरवा इव वारिजिन्यः ॥ १०८ 

हर्षं ताषा्रुदितमतछं बीक््य वामेक्षणाना- 
मात्तप्राणे चृपमपि महापाच्यञ्चुख्याः प्रहा! । 

दध्छुः शन् पणव्रपहान् दुन्दुभीश्चाभिजध्तु- 

स्तेषां घोषाः सपदि बधिरीचक्रिरे द्यांयु्ंच॥ १०९ 

इति श्रीपाधवीये तरावेहयोपायगो चरः | 
संकषेपश्ङ्करजये सर्गोऽयं नवमो ऽभवत् ॥ ९ ॥ 

आदितः श्छोकाः 1029 
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अथ दशाः स्मः ॥ १० ॥ 
राजदेह प्रे श्षादिकथनम् ॥ 

अथ पुरोहितमन्त्रिपुरःसरेनरपतिः कृतक्चान्तिककमभिः । 
विहितमाद्धङिकः स यथो चितं नारमास्थितभद्रगजो ययो ॥ १ 
सपयिगम्य पुरं परिसान्तितप्रियजनः सचिवः सह सम्पतेः । 
युत्रमपाटयद्ाह्तत्ासनो वृपतिभिदिवमिनद्र इराधिरद् ॥ २ 
इति नरृपलम्रुपेह्य वसुन्यरापत्रति संयमिभूमृति .पन्त्रिणः । 
तमधिकृत्य परं कृतघंश्चया इति जजस्पुरनखधियो मिथः ॥ ३ 

परतिपद्य यथा पुनरुत्थितः प्रकृतिभाग्यवदोन तथा खयम् । 
नरपतिः प्रतिभाति न पुषबरछभुदिताखिरदिन्यगुणोदयः ॥ ०) 
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वसु ददाति ययातिवदथिने वदति गीष्पतिवद्विरपथवित् । 
जयति फार्गुनवसतिषाथिवान् सकरुपमप्यवगच्छति शषेवत् ॥ 

अनुसवनविखरैर पुर्वितरणपोरूषरोधेयपूरवैः । 
अनितरपुरभेुणेर्विभाति क्षितिपतिरेष् परः पुमानिवाचः 

अत्रतुषु तरवः सुपुष्पिताया उहुतरदुग्धदुघ गोपरिष्यः 
कितिरभिमतदष्टिगव्यसस्या सख विदहितथमेरताः प्राथ स्वः ॥ 

कालस्तिष्यः सेदोषाकरोऽपि तेतापल्येलयय रज्ञः प्रभावात् । 
तस्मादस्मद्राजवष्पे प्रपिश्य प्रापरश्वयेः शासि कथिद्धरििीम् ॥ 

तदे गुणवा रिथियथा प्रतिपेत न पतेकं वपुः 
करवप्र तथेति निश्चयं कृतवन्तः सचिवाः परस्परम् ॥ 

अथते युति यस्य कस्यचिद्विगतापोवैषुरस्ति देदिनः \ 
अविचाये तदाशु दह्मतामिति भृलयान् रहसि न्ययोजयन् ॥ 

अथ राज्यधुरं घराधिपः परमाप्नेषु निवेशय पन्तिषु । 
बु युजे षिषयान् विरासिनीसचिवोऽन्यक्षितिपारुदुकंमान् ॥ 

स्फटिकषफकके उ्योत्साशुभ्रे मनो क्तदिसोग्रहे 
बरयुवतिभिदीव्यन्नक्षेटुरोदरकेषिषु । 

अधरदशनं षाहावाहं पदोखरताडनं 
रतिषिनिमये राजाऽकाषीदग्छहं विजये पिथः ॥ 

अधरनसुधाष्टेषाद्रस्ये सुगन्धि युखानिङ- 
व्यतिकरवशातकापं कान्ताकरात्तपतिपरियम् । 

प्रषु पदकरं पायेषाये भियाः सपपायय- 
त्कनकचषवे रिन्दुच्छायापरिष्डितपादरात् ॥ 

प्धुपदकं पन्दखिन्नं पनोहरभाषणं 
निभरतपुखकं सीत्काराव्यं सरोख्हसोरभम् । 

द्रण्ुकुरित्षीषह्ल्नं विखतरमन्म्थं 
प्रचरदरकं कान्तावक्त् निपीय कृती तरपः ॥ 

९५ 

1 

(७ 

११ 

१२ 

१२ 

१४ 
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विद्रतजघने संदष्ट प्रणुन्नपयोधरं 
प्रसृतमणितें पर्न स्साहं रणन्मणिमेखलम् । 

निभतकरणं नृद्यद्राघ्र गतैतर भावनं 
्रसपरसुखं परादुमूरं किपप्यपदं गिराम् ॥ १५ 

पनसिजकराक्त्खाभिज्ञो मनोज्ञ विचेष्टितः 
सकरविषयन्याष्च्ाक्षः सदानुतोत्तपः । 

कृतङ्कचगुरूपास्त्याऽलयन्ते सुनिद्रतपानसो 
निधुवनवरव्रह्मानन्दं निरगेङमन्वभूत् ॥ १६ 

पुरेव भोगान् बुध्ने मरी भृत्छ मोगिनीभिः सहितोऽप्यरंस्त । 
कन्दपशास्ञालुगतः प्रीणेास्स्यायने त्च निरकषताद्धा ॥ १७ 

वात्स्यायनो दितसूत्रनातं तदीयमभाष्ये च निरीक्ष्य सभ्यर् । 
खये व्यधत्तामिनवाथेगमं निबन्धमेकं दपवेषधारी ॥ १८ 

पारशर्यवनिभृति प्रविहय रज्ञो .वर्प्यवं विहरति तद्विखासिनीमिः । 
दृषा तत्सपयपतीतपस्य रिष्या रक्षन्तो वपुरितरेतरं जजदपुः ॥ १९ 

आाचा्यरवधिरकारि पाक्षपात्र सोऽतीतः पुनरपि पश्चषाथ घस्राः । 
अध्यापि खकरणमेद नः सनाथान् कतु तन्मनसि न जायतेऽनुकम्पा ॥ 

कि ङमः क़ तु मृणयापरे क यापः को जाननिह वसतीति नौऽभिदध्यात् । 
विज्ञातुं कथपिपर्म इहे पिचिन्लाप्या सिन्धु क्षितितटमन्यगात्रमूढम् ॥ 

गुरूणा करुणानिधिना ह्यधुना यदि नो निहिता विदितास्स्यजिताः । 
जगति क गतिभेजतां त्यजतां खपर्द् विपदन्तकरं तदिदम् ॥ २२ 

निःरोपेन्ियजाख्यहू्वनवादृखादं युहुस्तन्वती ` 
नित्याश्छिष्टरनोयतीशचरणाम्मोजाभ्रया भ्रयसी । 

निष्यत्युहविनुम्भमाणद जनस्य दवासना बासना 
निःसीमा हृदयेन कल्पितपरःी रम्भा चिरं भाव्यते ॥ २३ 

फएटितैरिव सस्वपादपेः परिणापेरि योगसम्पदाम् । 
समये वैदिकभियां सक्षरारेरिष तसनिभयै; ॥ २४ 
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सधनेनिनलामवेमवात् सङ्टुम्बेरुपशान्तिकान्तया । 
| भ्त 

अतदन्यतयाऽखिलासपकेरनुग्हेय कदा यु धामभिः ॥ २५ 

अविनयं विनयन्नपतां सतापतिरयं तिर्यन् भवपावकम् । 
जयति यो यतियोगभृतां वो जगति मे गतिभेष विधास्यति ॥ २8६ 

विगतमोहतमो हतिमाप्य यं विघुतमायतमा यतयोऽभृवन् । 
अमृतदस्य तदस्य दृशः सतवावतरेप तरेम श्ुगणवम् ॥ २७ 

श्ुभाश्चुभविभाजकस्फुरणदष्टपुषिधयः 
पषपान्धपरतपान्यदुष्कथकदम्पङ्कक्षिभरिः 

कदा भवसि मे पुनःपुनरनाद्यविद्यातपः 
परमृय गदितद्रयं पदयुदश्च पन्नद्रयम् ॥ २८ 

मर््यानां निजपादपङ्जजुषामाचा्य वाचा यया 
रुन्धानो मतिकस्पषं तमिह किङ्वाणनिर्वाणया । 

द्राः नायास्यसि चेत्सुधीकृतपरी हासस्य दप्तस्य ते 
दुःखान्तो न मवेदिवीड्य स पुनर्नानींहि पीनीदहि मा ॥ २९ 

इति खेदयुपेधुषि पित्रजने प्रतिपन्नयतिक्षितिभृन्पहिमा । 
शुचमथेवता श्मयन्वचसा निजगाद सरोरुहपाद इदम् ॥ ३० 

पयं नः छेव्यपुपेलयात्र सायः कृतो त्पादं भूपिपरशेषापपिधानात् । 
अन्वेष्यापो भूविवराण्यप्यथ च चां यदेवं देवमनुष्यादिषु गूढम् ॥ २३१ 
अनिर्विण्णचेताः समास्थाय यत्नं सुदुष्पापपप्यथपा्ोयत्रह्यम् । 
घ्हुविघ्रनाडैः सुरा हन्यमाना सुधापप्यवापुद्निर्विण्णचित्ताः ॥ ३२ 

यदप्यन्यगात्रप्रतिच्छनरूपो दुरन्वेषणः स्याद्रहनेस्तथापि । 
ख मानृद्रस्थः शशीव परकशेस्तदीयेगुणरेव वेत्त स शक्यः ॥ ३३ 

इक्षुचापागमापेक्षया निगेतो वष्प तस्यां चितं कृष्णवसय॒तिः । ` 
विथ्रपाणां पदं सुसुवां भूपतेः प्राप्तुपदेलक्रापाग्रणीः संयमी ॥ ३४ 

निदवष्ाययाय्याश्चिते निषटैताः प्राणिनो रोगशोकादिना नेक्षिताः। 
दस्थुपीडोज्क्िताः खख रताः काठव्षीं खराण्मेदिनी कासरः ॥ 
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तदिहाऽऽरस्यपपास्य विचेतुं निरवधिषरखतिजर्थेः सेतुम् । 
दैक्िकवरपदकपलं यामो न एथाऽनेहसमल्न नयामः ॥ 

इति जछरुदपदवचने स पनसि निधाय निराद्कतार्वे । 
कांशिचत्न निवेश्य शरीरं रक्षतुमन्ये निरगुसदारम् ॥ 

ते चिन्वन्तः शेङाच्छेटं विषया द्वियं जु्रपुबेलम् । 
प्रापुधिक्कृतविबुधनिवेश्ान् स्फीतानमरुकनृपतेदेशान् ॥ 

मृता पुनरप्युत्थितमेनं श्रखा वेन्यदिरीपस्पानम् । 
त्यक्तवा परिरहजदन्यपमन्दं पलाऽऽचायं धेयमविन्दन् ॥ 

ते च क्नाता गानविरोरं. तरुणीसक्तं धरणी पारम् । 
विविदुः सखीकृतणायकवेषा नगरं विदितसमस्तविशेषाः ॥ 

राजे ज्ञापितषिव्यातिश्चयास्ते तस्संग्रहषिधृतातिश्याः | 
रमणीशतपध्यगपवनीन्द्रं दध्ट्यस्ताराहतपिव चन्द्रम् ॥ 

वरचापरकरतरूणीकङ्णर ञ्जितपनो हरपशाद्धागम् । 
गी तिगतिङ्ञो द्व तन्रुतिसुखतानसष्श्रद यपदेशम् । 

धृतचामीकरदण्ड सितातपवारणरज्जितरत्रक्षिरीटष् । 
भितविग्रहृमिव रत्तिपतिपारितसुवमिव सान्तःपुरमपरेशम् ॥ 

रचिरवेषाः समासाद्य तां संसदं नयनपंज्ञावितीर्णासना भूयुजा | 

10८ 

४१ 

८२ 

४२ 

सपरतियष्टास्ततः सुखरं मृच्छनापद बदस्ते नुप हयन्तः समाम् ॥ ४४ 

भद तव सडतिपषास्य गिररिमृद्धे तुङ्गविटपिनि सद्धमजुषि तवदद्धे । 
स्वाङ्रचिताः सशटुषान्तरङ्ञाः संगपङते मद्युपयन्ति भृङ्घाः ॥ ४५ 

पश्चश्षरसपयसश्चयकृते प्रा भु्न्निवेह सथश्चरति प्रपञ्चम् । 
पञ्च जनम्रुख पञ्चशुखपप्यनशचंस्यं च गतिरिति रिच किक वखितोऽसो ॥ 

पपहाशिग्चुख स्ैमपहाय पूतं कुमरेदिह गवेपरुखलय हद पषम् । 
न स्मरसि वस्खस्मदीयपिति कस्मर्पंस्मर तदस्मर परमस्मदुक्त्या ॥ 
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नेतिनेती ल्यादिनिगपवचनेन निपुणं निषिच्य मूरतामूतराशिम् । 

यदक्षकय निहव खात्परूपतया जानन्ति को विदास्तखमसि तत्वम् ॥ ४८ 

खाच्गुखाद् विग्वमनुपरविरय गूढमन्नपयादिकोशतुषनाटे | 

कवयो विविस्य युक्स्यवघाततो यत्तण्डुलवदाददति तखमसि त्म् ॥ 

यिषपपिषयेषु सश्चारिणोऽप्ताश्वान् दोषदशेनकशचामिघाततः । 
सरं संनिबदय खान्तरश्मिमिर्धींसा बघ्न्ति यत्र तसमि तम् ।। ५० 

व्याटतजाग्रदादिष्वनुस्युतं तेभ्यो ऽन्यदिव पुष्पेभ्य इव सूत्रम । 

इति यदौपाधिकत्रयपृथक्त्वेन विदन्ति सुरयस्तखमसि तम् ॥ ५१ 

पुरुष एवेदमित्यादिवेदेषु सवकारणतया यस्य । 
सार्वारम्य हाटकस्येव धङुटादितादाभ्ये परसमा्नायते तत्वमसि तत्वम् ॥ 

यशचाहमच्र वर्पणि भामि सोऽसो योऽपो विभाति रपिप्डले सोऽहमिति । 
वेदवादिनो व्यतिह्यरतो यदध्यापयन्ति यत्रतस्तच्वपसि कचम् ॥ ५३ 

वेदानुवचनसदनदुखर्धमै; श्रद्धयाऽनुिरवि्या युक्तैः । 
विविदषन्ल्यल्यन्तपिपर्खान्ता बाद्यणा यद्रह्य तपति तन्चमू ।' ५४ 

शभपदमोपरमादिसाधनेर्धीरा! खासनाऽऽत्नि यदन्विष्य कृतकृल्याः । 
अधिगतामितस्िदानन्दरूषा न पुनरिह खिन्ते त्खपसि त्वम् ॥ 

अविगीतमेवं नरपतिराकण्य वणितासाथम् | 
विससने पूरिताज्ञानेतान्निज्ञातकरेव्यः ॥ ५५६ 
उद्धो धितः सदसि तेरवटभ््य मूर्च्छा निगत्य राजतनुतो निजमाकिवेश् । 
गात्रं पुरोदितनयेन स दैशिकेन्द्रः संज्ञामवाप्य च पुरे सयुत्थितोऽभूत् ॥ 

तदेनु कु हरमेतय पष्ट नरपतिभृलविसषटपावकेन । 
निजवपुरवरो क्य दह्यमाने ब्रटिति घ योगघुरन्धरो व्िविश्न | ५८ 

सपदि दहनचान्तये महान्तं नरमृगरूपमधोक्षजं शरण्यम् । 
स्तुतिभिरधिकलालसददाभिस्तरितमतो षयदासमविलधानः ॥ ५९ ¦ फ 
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नरहरिफ़पया ततः प्रशान्ते प्रबरतरे स हताशने प्रविष्टः । 
निरगमद चलेन्द्रकन्दरान्ताद्विधुरि वक्तबिाद्रिपुन्तुदस्य ॥ 

तदनु शमधनाधिपो विनेयेधिरविरदादतिवधेमानहर्दैः । 
सनक इव इतः सनन्दनायनिगपिषुराजनि मण्डनस्य गेहम् ॥ 

तदनु सदनमेद् पूरं गगनपयाद्रछितक्रियाभिमानम् । 
८ भ, 

विषय निषनिटरत्ततषषुचेरतनुत पण्डनपिभ्पक्षिपात्रम् ॥ 

तं सपीक्ष्य नमश्व्युतं स च प्राञ्जछिः प्रणतपूत्रैवि्रह! । 
अदैणाभिरभिपृञ्य तस्थिवानीक्षणेरनिमिषैः पिबन्निव ॥ 

स विश्वरूपो बत सल्यत्रादी पपात पादाम्बुनयोयेतीक्चः । 
गृहं शरीरं पम यच सवं तवेति वादी प्रदितो पहास्मा ॥ 

प्रेयसा प्रथममवितं मुनि प्राप्रविष्रयुपस्थितं बुषेः । 
पश्रयावनतमूतिरत्वीच्छारदाऽमिवदने विश्षारदा ॥ 

ईशानः सवैविद्यानापीश्वरः सवेदष्टिनाम् । 
व्रह्मणोऽधिपतविब्रह्यन् भवान् साक्षात्पदाशिवः ॥ 

सदसि पापविनिद्य तथेव यन्पदनश्चा्तन कापकराखपि । 
तदवबोधह्ते कृतिपाचरस्त दिह् पत्येचरित् विडम्बनम् ॥ 

त्वया यदावां विजितो परासमन्न तत्तपापावहतीड्य सवेथा । 
कृतामिभूतिरं पयु बक्षाटिना निश्वाकरादेरपकीतेये खट ॥ 

आदावास्म्यं घाप कामं प्रयास्याम्यैस्यच्छं मापनुज्ञातुपदैन् । 
इत्यापन्तयान्तर्हितां योगशक्त्या पयन् देवीं माष्यकतां बभे ॥ 

जानामि खां देवि देवस्य षतुमा्यािष्ठापषटमूरतेः सगभ्याम् । 
वाचापा्यां देवतां विश्वगुप्टे चिन्मात्रापप्यात्तरक्षम्यादिरूपाम् ॥ 

तस्मादस्मतक पतेष्वस्यैमपाना स्थानेषु खं क्ञारदाख्या दिशन्ती । 

इष्टानर्थाटष्यमृङ्गादिकेषु कषतरेष्वास्ख प्राप्रस्रपंनिधाना ॥ 
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तथेति संश्रुल्य सरखती सा प्रायालियं घाप पितामहस्य । 
अदशनं तत्र सपीकष्य सवै आकस्मिकं विस्मयपीयुरुचेः ॥ ७२ 

तस्या यतीश्षजितमततेय तिखजातवेषन्यसंमव्यचा युवमरसपृरशन्त्याः । 
अन्तथिमेक्ष्य युदितोऽजनि मण्डनोऽपि तस्ाधु वीय युघे यतिशेखर ॥ 

पण्डनपिश्रोऽप्यथ विधिपूर्वं दसा वित्तं यागे सवम् | 
आस्मारो पितज्षो चिष्केशो भेजे शङ्करमस्त मिताश्चः ॥ ७७ 

संन्यासगृह्यविधिना सङूखानि कर्पाण्यद्वाय शङ्करगुरु्विदुषोऽस्य दुन् । 
करणे जगो क्षिपपि त्खपपी ति वाक्यं कर्णेजप निखिलसंखतिदुः खहानेः॥ 
संन्यासप्वं विधिवद्धिभिक्षे पशथादुपादिक्षदथाऽऽलसक्खम् । 
आचायेवयेः श्रतिपस्तकस्थं तद्ादिवाकये पुनराभाषे ॥ ७६ 
त्वं नासि देहो घखद्धयनातमा रूपादिमचादिह जनातिपसात् । 
पमेति मेद प्रयनादमेदप्परलययै विद्धि विपयेयोच्यम् ॥ ७७ 

रोप्यो हि रछोष्यव्यतिरिक्तछोपको श्ट घटादिः खलु ताशी तनुः । 
दृश्यसवहेतोव्येतिरेकसाधने खत्तः शरीरं कथपासतागतिः ॥ ५८ 

नापीद्द्रियाणि खहयु तानि च स्रानानि 
दात्रादिवत्कथपपीषु तवाऽऽत्पमभावः | 

चक्षुमदीयमिति भेदगतैरमीषां 
खथादिभावविरदाच घटादिसाम्यम् ॥ ७९, 

यद्यासमतेषां सयुदायगा स्यदेकव्ययथेनापि भवेन तद्धीः । 
प्रत्येकमासयतयुदीयेते चेनश्येच्छरीरं बहुनायकलात् ॥ ८० 

आसलमन्यतपगं यदि चक्षुरादेधक्षुविनाश्चसमये स्मरणं न हि स्यात् । 
पकाश्रयत्वनियमात्स्ररणानुभूयोच्शरुताथेविषयाबतिश्च न स्यात् ॥ 
परनोऽपि नाऽऽ्त्मा करणलहेतोमेनो मदीयं गतमन्यतोऽभूत् । 
इति प्रतीतेभ्येभिचारितायाः सुप्तो च तच्धिन्मनसोविविक्तता ॥ ८२ 

अनयैव दिश्चा निरता न च बुद्धेरपि चाऽऽलमता स्फुटम् । 
अपि मेदगतेरनन्वयाखकरणादाविव बुद्धिपरुञ्् भोः ॥ ८३ 
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नाहंकृतिश्वरमधातुपदपयो गात् प्राणा पदीया इति रोक्वादात् । 
प्राणोऽपि नाऽऽस्मा भवितुं प्रामः सर्बापंहारिणि सन् सुषुप्रे ॥ ८४ 

एवं शरीरा्यविपिक्त आसा संशब्दवाच्योऽभिहितोऽल् वाक्ये । 
तदो दितं ब्रह्म जगनिदानं तथा तथेवयं पदथुग्पबोध्यम् ॥' ८५ 

कथं तदेक्य प्रतिपादयेद्रचः सवैज्ञष॑मूढपदाभिषिक्तयोः ¦ 
न छेका संतमसतयकाशयोः संदृष्पूवां न च दृयतेऽधुना ॥ <£ 

सत्ये विरोधातिरस्ति तु बास्यगेये सोऽय पुमानितिवदत्र विरोध्ानेः | 
आदाय बास्यपविरोधि पदद्वये तद्ध्येक्यबोधनपरं ननु को विरोधः ॥ 

जहीहि देहादिगतापहंधियं चिराजितां केदः सुदुस्त्यजाम् । 
विवेकबुद्धया परमेव सन्ततं ध्यायाऽऽस्मभावेन यतो विद्ुक्तता ।॥ ८८ 

साधारणे वपुषि काकमृगाटवदिपात्रादिकस्य पमां त्यज दुःखहेतुम् । 
तद्र दि बहिरथगतां च दिद्रधित्तं बधान परमासनि निर्विशङ्कम् ॥ 

तीरात्तीरं संचरन् दीषपतस्यस्तीराद्धिनो रिष्यते नापि तेन । 
एप्रे ददी संचरञ्ञाय्रदादो तसाद्धि्नो नापि तद्धपकोवा ॥ ९० 

नाग्रतस्रमतुषु्तिलक्षणमदोऽवस्थात्रये चित्तनो 
त्वय्येवायुणते मिथो व्यमिचरद्धीसंपमज्ञानतः । 

कल्पे रज्ज्विदपंशके वसुमती च्छिद्राहिदण्डादिकत् 
तद्रह्याति तुरींयमुद्डित्रभये मा खं पुरेव भ्रमीः ॥ ९१ 
परलयक्तपं परपदं विदुषोऽन्तिकश्थं 

दूरं तदेव परिमूढमतेजनस्य । 
अन्तवैदिश्च चितिरस्ति न वेति कथि- 

चिन्वन् बहिविदिर्टो पहिमाऽऽस्मशक्तेः ॥ ९२ 

यथा प्रपायां बहो पिछन्ते क्षणे तीये बत भिन्नमार्गः । 
प्रयान्ति तदरद्वहूुनामभाजो गृहे भबन्दत्र न कथिदन्ते ॥ ९३ 

सुखाय यथयत् क्रियते दिवानिशं सुखं न किचिद्वहुदुःखभेव तत् । 
बिना न हेतु सुलनन्म दृश्यते हेतुश्च हेखन्तरसन्निषो भवेत् ।॥ ९४ 
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परिपक्षमतेः सङृच्छतं जनयेदास्मधियं श्रुतेवेचः । 

परिमन्दमतेः शनैः शनैगुरपादाग्जनिषेवणादिना ॥ ९५ 

प्रणवाभ्यस्न) क्कपेणोः करणेनापि गुरो निषे्णात् | 

अपगच्छति मानसं मक क्षमते तखथ्रुद रितं ततः ॥ ९६ 

मनोऽलु्तेत दिवानिशं गुरो गुरुदिं साक्षाच्छिव एव त्ववित् । 
निजानुष्टलया परितोषितो गुरूविनेयवक्तू कृपया दि वीक्षते ॥ ९७ 

सा करपवह्टीव निनेथ फरल्यवक्यं किमकायपस्याः । 
आज्ञा गुयोस्तत्रिपारनीया सा मोदमानीय वितुष्ट ॥ ९८ 

गुरूपदिष्टा निजदेवता चेक्छुप्येत्तदा पाङयिता गुरुः स्यात् । 
र गुरो परयता न कशिहुरो न तस्माज्लनयेत कोषम् ॥ ९९ 

पुमान् पुमर्थं छभतेऽपि चोदिते भजन्निषटत्तः प्रतिषिद्धसेवनात् । 
विधि निषेधं च निवेदयल्यसो गुरोरनिष्च्युतिरिषटसंमवः ॥ १०० 

आराधितं दैवतमिषटमर्थं ददाति तस्याधिगमो गुरोः स्थात् । 
नो चेत्कथं वेदितुपीश्वरोऽयपतीन्दरियं देवतमिष्टदं नः ॥ १०१ 

तटे गरौ तुष्यति देवतागणो र्ट गुरो यि देवतागणः | 
सदाऽऽस्पभावेन सदासमदेवताः पहयन्नपो विश्वपरयो हि देशिकः ।॥ १०२ 

एवं पुराणगुरूणा परपात्मतचं शिष्टो गुरोश्चरणयो निपपात तस्य । 
धन्योऽस्म्यहं तव गुरो करुणाकटाक्षपातेन पातितत्पा इति भाषमाणः ॥ 

ततः स संपाप्य सुरेश्वराख्यां दिगङ्धनाभिः क्रियपणसख्याम् । 
सच्छिष्यतां भाष्यकृतथ युखूयाप््राप तुच्छीडतधावृषोरूपाम् ।। १०४ 

निखिरनिगपचुडाचिन्तया इन्त यावत् 
सखमनवधिकसोरूयं निविंशनिर्विशङ्कम् । 

बहुतिथममितोऽपो नर्मदां नमेदां तां 
पगधञचुवि निवासं निमे निममेन्द्रः ॥ १०५ 
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इति यज्ञी कृतपण्डनपण्डितः प्रणतसत्करणत्रयद ण्डितः । 
सकङषहुणमण्डलप्रण्डितः स निरगात् कृतदुमेतण्डितः ॥ १०६ 
फुषुमितविषिधपलाशध्रपद टिङ्कलगीतपधुरखनम् । 
पयन् विपिनपयासीदाक्षां कीनाशपाटितामेषः ॥ १०७ 

तत्र महारस देशे म्म्थान् परचारयन् पाङ्गतमः । 
श मितपतान्तरभानः शनकैः सनफोपमोऽगमच्छीशैलम् ॥ १०८ 
भपु्मरह्िकाबनपङ्कपद्कतामितपकाण्डगन्धबन्धुरभवातधूतपादपम् । 
सद्ापदद्रूपाधिपरहारशुरकेस्तरिवजं युजंगभूषणप्रयं खययुक्ोशलम् ॥ 

क ठिकिलपषभङ्कायां सोऽ्रेरारा्चरतरङ्कायाम् । 
अधरीकृततुङ्गायां ससो पाताछ्गामिगङ्गायाम् ॥ ११० 

नमन्पाहभङं नो ठेदिपुङ्कं ्रटत्पापसङकं रटतक्षभृद्धम् । 
समा्िषठगङ्धं प््ृटन्तरद्गं तमारुह्य तङ्क ददर्शेशर्िद्धम् ॥ १११ 

प्रणपद्धवर्बाजभजनं प्रणिपलयामृतम्पदाजेनम् । 
्धुमाद सर प्धिकाजुनं खपराम्बाघ्चिवं नताजेनम् ॥ ११२ 

तीरर्टैः कृष्णायास्दीरेऽवास्सीद्तिरो हितोष्णायाः । 
आवनितदष्णाया आ चार्यन््रो निर स्तक्ाषण्यायाः ॥ ११३ 

तत्रा तिचित्रपदमत्रमवान् पवित्रकीतिविचित्रसुचरित्रनिपिः सुधीन्द्रान् । 
अयराहयत्ठरतपसदयमहनिग्रहाथपग्यान् सम्रसुगुणान् परहदययायी ॥ 

अध्यापयन्तम पदथनिशसपूरवं किन्खन्यतीययकषपं श्रतिभाष्यनातम् । 
® (म न, [क (नीर 

आक्षिप्य पा्चपकतैष्णवव्रीररोवपाषेन्वरा्च षिजिवा हि सुरेश्वराचैः ॥ 

केविद्िसञ्य पतपराम्यपय्ुष्य रिष्य- 
भावं गता विगतपरसरपानदोषाः । 

अन्ये तु मन्युवश्षमेत्य जघन्यचित्ता 
निन्युः क्षणं निधनपस्य निरीक्षपराणाः ॥ ११६ 
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वेदान्तीकुतनीचशुद्रवचसो वेदाः स्वये करपनाः 
पापिष्ठाः खमपि त्रयीपथपपि प्रायो दहन्तः खलाः | 

साक्षाद्रह्यणि शङ्करे विदधति स्पधानिबद्धां मति 
कृष्णे पोण्ड्कवत्तथा न॑ चरमां किं ते छमन्ते मतिम् ॥ ११७ 

वाणी काणयुजी च नेव गणिता रीना कवित्ापिी 
शेवं चाशिवभावमेति भजते गर्हापदं चाहतम् 1. 

दो दुगततिमरनुते शुवि जनः पुष्णाति को वैष्णवं 
निष्णातेषु यतीश्सूक्तिषु कथाकेरीङतासूु क्तिषु ॥ ११८ 

तथागतकथा गता तदनुयायि नैयायिकं 
वचोऽजनि न चोदितो बदति जातु तोता तितः । 

विदग्धति न दग्धधीविदितचापटं कापिलं 
विनिदयविनिदरद्विपतसङरे शङ्करे ॥ ११९ 

इति श्रीपाघवीये तत्कलाज्गतपपश्चनम् । 
संक्षेपशङ्करजये ` सगोभयं दश्षमोऽमवत् ॥ १० ॥ 

आदितः शछोकाः 1148. 
स= 

अथेकादशः सर्गः ॥ ११॥ 
उग्रजैरववधघः ॥ 

तवरेकदाच्छादितनेनदो षः शोस्त्यवत्क स्पतसाधुवेषः । 
निपरनिपायं स्थितकायशेषः कापालिकः कथिदस्पदोषः ॥ १ 

असावपरयन्पदनाच्वछयं वषये न्द्ियाश्वयुनिभिर्विमम्यम् । 
आदिश्य भाष्यं सपदि प्रशस्यमासी नमाभिल्य ञ्नि रहस्यम् ॥ २ 

टेव हृष्टः स चिरादमीष्टं निर्धाम संसिद्धमिवर खमिष्टम् ¦ 
पदद्विसिष्ठ निजलाभतष्ट विस्पष्टमाचष्ट च कृलयरिषम् ॥, २ 

गुणां स्तवाकण्ये युमेऽनवय्यान्ास्यसो शी स्यदयाठुतायान् | 
दष्ट सथरस्कण्ठितचिकच्ृत्तिभवन्तमागां विदितश्टतिः ॥ ४ 
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त्वमेक पएवात्र निरस्तमोहः पराक्तदरैतिवचःघमृहः । 
आभासि दरीकृतदेदपानः शुद्धादये योजितसवैपानः ॥ 

परोपकृले प्रगरदीतमूतिरमलयलो केष्वपि गीतीतिः । 
कटाक्षरेशचादितप्नलनातिः सदु क्तिसम्पादितविश्वपूतिः ॥ 

गुणाकरसाद्भवनेकपान्यः समस्तविचखरादभिपानश्रुन्यः । 
पिजिखरलाद्खहस्तितान्यः खादपप्रदत्वाच पहाषदान्यः ॥ 

अशेष इल्याणयुणाल्ये§ परावरजेवु भवरादरेषु | 
कार्याथिनः काप्यनवाप्य कामं न यान्ति दुष्पापपपि प्रकामम् ॥ 

तस्मान्धहस्छायपरं प्पय् निवितितं सवैषिदा तयाऽ । 
कपालिनं प्रीणयितुं यतिष्ये छताथपासानपतः करिष्ये ॥ 

अनेन देहेन सहैव गन्तं कैखासमीशेन समं च रन्तुम् । 
~ ज ^ =. + ज (त 

अतोषये तीव्रतपोभिष्ये र दुष्करेरञ्दशतं सपयप्र् ॥ 

तुटो ऽतरवीन्पां गिरिशः पुमथमभीम्ितं प्राप्स्यसि परलियारथम् । 
जुहोषि चेरपवैविदरः शिरा वा हुताश्चने भूमिपैः श्रो कवा ॥ 

एतावदुत्वाऽन्तरधान्पहै भस्तदादि ततपरग्रहणे धृताश्षः । 
चशम्यथापि क्षितिपा न छन्धः न सपेवित्तत्र पयोपरन्धः ॥ 

दिष्याऽत्र छोकस्य हिते चरन्तं सवेङ्गमद्राक्षपहं भवन्तम् । 
इतःपरं सेरस्यति मेऽनुषन्धः संदरनान्तो हि जनश्च बन्धः | 

मूर्धामिपिक्तव्य सिरःकयारं मुनीशितुवां पपर सिदिहैतुः । 

आचरं पुने मनसाऽप्यलभ्यं ततःपरं ठत्रमवान् प्रमाणम् ॥ 

शिरःप्रदानोऽद्ुतकी तिलाभस्तत्रापि टके मम सिद्धिलाभः 
आलोच्य देहस्य च नश्वरसं यद्रो चते सत्तम तत्र स्वम् । 

तद्याचितं न क्षमते पनो मेको वेदाय खश्रीरयुज्छतु । 
भवान्विस्ो न शरीरमानी परोपकाराय ध्रतास्पदेहः ॥ 
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जना; पर्धश्षकथानभिज्ञा नक्तं दिवा खायेकतालसचित्ताः । 
रिपुं निहन्तं टिशाय वज्री दाधीचमादाकिर बाञ्छितासि ।¦ १७ 

दधीचिथुख्याः क्षणिकं शरीरं त्यक्तवा पराये स यहाःशरीरम् । 
प्राप्य स्थिरं सप्रगतं जगन्ति गुणेरन्यैः किर रञ्जयन्ति ॥ १८ 

वपुधेरन्ते परतष्टिहेतोः के चिखश्चान्ता दयया परीताः । 
अस्माध्शाः केचन सन्ति छोके खर्थकनिष्ठा दयया विहीनाः ॥ १९ 

परोपकारं न षिनाऽस्ति किचिदसमयोजनं ते विधुतेषणस्य । 
अस्माध्शाः कामवश्ास्तु युक्तायुक्त विजानन्ति न हन्त योगिन ॥ २० 

जीमूतवाहो निजजीवद्ायी दघीचिरप्यस्थि दा ददानः । 
आचन्द्रताराकमपायदयुन्ये भाप्नो यश्च! कणपथं गतो दि ॥ २१ 

यदप्यदेयं ननु देहवद्धिमयाऽथितं गर्हितमेव सद्धिः । 
तथाऽपि सवत्र षिरागबरद्भिः किपस्त्यदेयं परमाथषिद्धिः ॥ २२ 

अखण्डमूषेन्यकपारमाहुः सिद्धिदं साधकपुडधवेभ्यः । 
विना भवन्ते बहवो न सन्ति तद्रसुमांसो भवन् पृथिव्याम् ॥ २३ 

प्रयच्छ शीषं भगवन्नपः स्तादितीरयिता पतितं पुरस्तात् । 
तमव्रवीद्रीक््य सुधीरधस्तार्कृषाटुरा तमनाः समपस्तात् ॥ २४ 

नेवाभ्यष्ुयामि वचस्तदीयं प्रील्या प्रयच्छामि क्षिरोऽस्मदीयम् । 
को वाऽथिसासाज्ञतमो वृकाय जानन्न कुर्या दहि बहपायम् ॥ २५ 

पतत्यवश्यं हि पिकरृष्याणं काठेन यत्रादपि रक्ष्यमाणम् । 
वष्पाुना सिध्यति चेत्पराथेः सख एव म्यस्य परःपुमथेः ॥ २६ 

वेते विविक्तेऽधिष्माधि सिद्धिविरिमथः सपायाहि करोमि तै मतम् । 
नाहं प्रकाशं षितरीतुयुस्पहे शिरःकपाछं विजनं समाश्रय ॥ २७ 

शिष्या बिदन्ति यदि चिन्तितकायमेतत् 
योगिन मदेकररणा विहति षिदध्युः । 

को वा सहेत वपुरेतदपोर्हितं खं 
को वा क्षमेत निजनाथश्चरीरमोक्षम् ॥ २८ 
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तो संविदं वितनुतामिति संषह्टौ 
योगी जगाम अदितो निलये मनखी । 

भ्रीश्ङ्करोऽपि निजधापनि जोषपास 
प्राचे न किचिदपि भावप पनोगम् ॥ २९ 

शी त्रिषुण्टी पुरतोऽवलोकी कंकारपारह्रतगात्रभूषः । 
संरक्तनेत्रो मदधूणिताक्षो योगी ययो देकशिक्वासभूमिम् ॥ ३० 

शिष्येषु शिष्टेषु विद्रगेषु स्ञःनादिकार्यांय विविक्तभानि । 
भ्रीदेरिकेन््रे तु सनन्दनाखूपभील्या स्वदेहे व्यवधाय गूढे ॥ ३१ 

तं भेरवाक्ारघुदीक्ष्य देरिकस्लक्तु श्वरीरं व्यथित खयं पनः | 
आतानपासन्पुद्धुङ्कः यो जपन् सपाहितास्ा करणानि संहरन् ॥ ३२ 

तं भेरबोऽलछोकत छोकपृज्यं खसोख्यतुच्छीृतदेवराज्यम् । 
योगीकश्षपापादितनि्िकस्यं सनतसुजातप्रभृतेरनस्पम् ॥ ३३ 

जत्पदेशे चिनु निधाय स्यात्ताम्यमुत्तानकरो निधाय । 
जानूपरि प्रेक्षितनासिक्रान्तं विरोचने सामि निमीस्य कान्तम् ॥ ३४ 

आीनषचीकृतपूवगात्रं सि द्धा्तने शेषितबोधपात्रम् 1 
चिन्पात्रविन्यस्तहषीकर्वम समाधिषिस्मारितविग्वसगम् ॥ २३५ 

विखोक्य तं इन्तुपपास्तशङ्कः स्वन द्धपूर्वाभितती वङ्कः । 
प्रापोयतासिः सविधं स यावद्वज्ञातबान् पद्रपदोऽपि ताव्त् ॥ ३६ 

प्रिशल्मु्य निदन्तुकापं गुरं यताला सयुरेक्षतान्तः । . 
स्थिदश्ु कोप ज्वलिताभिकरपः स पडपादः सखगुरोहितषी ॥ ३७ 

स्मरन्नयेष भाति ्हरादुवष्ं परमं महस्तत् । 
स मन्त्रसिदधो वररेदि्ये भूता ददरशायदुरी दवेष्टाम् ॥ ३८ 

स तरप्तणक्षुग्धनिजखमावः द्धश्ड् विस्पृतमलयमावः | 
आषिष्कृताद्युमनृिहिभावः सयुत्पपातातुलितप्रभावः ॥ ३९ 
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सटाच्छरास्फो टितमेषंघस्तीत्रारवत्राितभुतसंयः 
संपेगसंमूच्छितरोकसंघः किमेतदित्याङ्ख्देवतंघः ॥ ० 

्ुभ्यत्सघु्रं सथदढरोद्रंररनिक्षाटे स्फुटदद्विदूटम् । 
उवह दिशान्तं प्रचरद्धरान्तं प्रथ्रश्यदक्षं दर्दन्तरिक्षम् । ४१ 

नवादभिह्रुय शितखवरूयेदेल्वरस्येव षरा नखरैः । 
किषत्तिश्ुस्य स तस्य वक्षो ददार विक्िपरष्ठयसिपक्षः ॥ ४२ 

तत्तादगल्युयनलायुधाभ्यो दष्रान्तरोतदुरीददेहः । 
निन्ये तदानीं त्रहरिविदीणेयुषटनाष्ालिकम्हहासम् ॥ ४३ 

आक्णयेस्तं निनदं बहिगेता उपागपन्नाङ्खचित्तदतयः 
व्यलोकयन् भैरघमग्रतो मृतं ततो विस्त च गुरं खो पितम् ॥ ४४ 

प्र्रदकहयो भगवान् कथं वा प्रसादितोऽयं चरहरिस्त्वयेति । 
सविस्य; लिग्षननै; स पृष्टः सनन्दनः सस्सितमित्यवरादीत् ॥ ४५ 

पुरा किरा बरभूधरमर पुण्यं समाभिलय किमप्यरण्यम् । 
भक्तेकवश्यं मावन्तमेने ध्यायन्ननेकान् दिवसाननेषम् ॥ ४६ 

जयीष्नक 

फिमथेमेको गिरिग्रेऽस्मिन् वार्चेयम स्वं बससीति शश्वत् । 
केनापि पृष्टोऽत्र किरातयुना प्रत्युत्तरं प्रागहमित्यवो चम् ॥ ४७ 

आकण्ठपलयद्धुतपलयमूतिः कण्टीरवासा परतश्च कथित् । 
मृगो वनेऽस्मिन् गरृगयो वसन्मे मलयो नाक्षिप्थे कदापि ॥ ४८ 

इतीग्यस्येव पयि क्षणेन वनेचरोऽये परविक्चन् वनान्तम् । 
निवध्य गाहं महरि रताभिः पृण्येसाण्येः पुरतो न्यघान्मे ॥ ४९ 

महर्षिभिस्तं मनसप्यगम्यो वनेचरस्येव कथं वदोऽभूः । 
इतयद्धतािष्हूदा मयाऽपो वि्ञाप्यमानो विथुरिलयवादीत् ॥ ५५० 

एकाम्रचित्तेन यथाञ्युनाहं ध्यातस्तथा घातथुखेने पूर्वः । 
नोपाङमेथास्सरमितीरयन्मे रता प्रसादं तवांस्तिरोधिम् ॥ ५१ 
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आकण्यं तां पद्मपदस्य वाणीपानन्दपगरेरखिषेरभाषि । 
ट है, ५ 

जगज चोषेनेगदण्डमाण्डं भृस्ना खधास्ना दयन् व्रसिहः ॥ 

ततस्तदार्भाटरचरस्छपापिः खाप्रवोधोन्पथितन्युपाधिः । 
उन्परीर्य नेत्रे विकराख्वक्त व्यलोकयन्पानवपश्चवक्तम् ॥ 

चन्द्रंुसोदयेसटाजटां तातींयनेत्राञ्नकनन्िराटम् । 
सहोचयदृष्णाश्च सदस्चमापं पिष्यण्डविस्फोटङृददृहासम् ॥ 

नलायनिभिन्नकपाटिवक्षः स्थकरोचल्च्छोणितपङ्कखाङ्कप् । 
+ क ¢ ५ 

श्रीवरपवस्सं एल्वेजयन्तीश्रीरत परस्पधितदन्त्रमारम् ॥ 

सुरासुरत्रासकरातिघोरस्वाकारसारव्ययिताण्डकोशम् । 
दं्टकराकानननियेदश्चिज्वाराटिसंटीढनमोवकाशषम् ॥ 

खरोमकरूपो विस्फु लिङ्धपचारसंदी पितसवेखोकम् । 
जम्मद्विदुनम्मितशम्भुदम्भसंस्तम्मनारम्भकदन्तपेधम् ॥ 

पा भूदकाण्डे प्रख्यो प्रहसन् कोपं नियच्छेति गरणद्धिरागत् । 
क) ¢ 

ससाध्वसः प्राञ्ङलिभिः सगात्रकम्पेरविरिच्य्यादिभिरथ्यमानम् ॥ 

विरोक्य वियुचचपलो ग्रजिहं यतिक्षितीशच; पुरतो व्रसिहम् । 
अभी तिरैदिष्ट तदो पकण्डं स्थितोऽपि द्षाश्रपिनद्धकण्ठः ॥! 

नरहरे हर कोपमनथदं तव रिपुनिहतो सुषि वतते । 
कुर कृपां मयि देव सनातनी जगदिदं ममेति यवह्चा ॥ 

तव वपुःकिरु सलघ्रुदाहृतं तप्र हि कोपनपण्वपि नोचितम् । 
तदिह शान्तिपवा्युहि शमेणे हरगुणं दरिरश्रयसे कथम् ॥' 

सकरुभीततिपु देबतमर सए सकृङमभी तिमपोद्य सुखी पुमान । 
भवति फ प्वदामि तवेक्षणे परपदुरुममेव तवेक्षणम् ॥ 

स्मृतवतस्तव पादसरोरं पृतवतः पुरुषस्य िघ्ुक्तता । 
तच फरापिहतोऽमृत भेरबो न हि स एष पुनमवमेभ्यति ॥ 
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दितिजसूनुपथरं व्यसनादितं सङृदरक्षदुदारशुणो भवान् । 
सकरासघ्ुदी रितपस्ुटं पभरकटमेव विधिच्सुरमभूत्पुरः ॥। 

यजसि विश्वमिदं रजपाऽऽ्तः स्थितिविधो धित्स उदायुध; । 
अवसि तद्धरणे तमसाऽ्तो हरसि दैव तदा हरघ॑क्ितः ॥ 

तव जनिन गुणास्तव त॑खतो अगदनुयरहणाय मवादिकम् । 
तव पदं खट वाद्मनघ्तातिगं श्रुतिव चकितं तव बोधकम् ॥ 

नरहरे तव नापपरिश्रव्ात् पमथगुहकदुषएटपिशाचकाः । 
अपरन्ति विभोऽघुरनायका न हि पुरःस्थिते प्रभवन्द्यमी ॥ 

त्वमेव सगस्थितिरेतुरस्य स्वमेव नेता वरृहरेऽखिरस्य । 
स्वमेव चिन्त्यो हृदयेऽनवये खामेत चिन्पात्रपदं रपय ॥ 

हतो पराको हि रुषं नियच्छ विश्वस्य भूपन्नमये प्रयच्छ | 
एते हि देवाः श्षपपथेयन्ते निरीक्ष्य भीताः प्रहिखेदयन्ते ॥ 
द्रष्ट न शव्या हि तवानुकम्पाहीनेजनेनिहतको टिकंपाम् । 
मृति तदा्मनुपसंहरेमां पा व्रीरोकीं समतीतसीपाम् ॥ 

करपान्तोऽजम्भपाणप्रमथपरिद्रदमोदखाङाटत्रहि- 
ञ्ञ्याखाछीहत्तिखोकीजनितचटचटाध्वानधिक्षारधुयः 

पध्ये ब्रह्माण्डमाण्डोदरकुहरमनेकान्लयदुः स्थापवस्थां 
स्स्ानस्त्यानो पपायं द्यतु दुरितं भीवरसिदष्दासः ॥ 

पध्ये व्यानद्धवातेधयवदनाधानमन्यानपूभू- 
न्मन्थेनोस्िप्चदुग्योदपिरहरिमियःस्फाङनाचारघोरः । 

करपान्तो जिद्रष्द्रो चतरडमरुकध्वानबद्धाभ्यष्षुयो 
घोषोऽयं कणेयोरः क्षपयतु व्रहरे रंहसा संहति नः ॥ 

्ुन्दानो प्च कर्पावधिसषपयसमुञजम्भमदम्भोदगुम्भ- 
स्पूजहभोलिसंघस्फुरदुरूरटिताखवेगवेभरोहान् । 

करीडाक्रोडन्द्रयोणापरमसविसरद्रोरपूषो रवशरी- 

६४ 

६५ 

६६ 

६७ 

६८ 

६९ 

गेभ्भीरस्तेऽदृकषसो इर दर दहरे रदंसाऽहांतसि हन्यात् ॥ ७३ 
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एवं विरिष्टनुतिभि्रहरो प्रश्न्ते खं भावमेद्य मुनिरेष बभू चान्तः । 
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सखभ्रानुभूतपिव श्चान्तपनाः स्मर॑स्तपासानपात्पगुरवे प्रगति चार् ।। ७४ 

चारिरयमेतसखयतस्िसन्ध्यं भक्तया परेः शृणुयादबन्ध्यम् । 
तीर्खाऽपप्रदयु प्रतिपद्य भक्ति घ युक्तपागः सुपेति युक्तिम् ॥ ७५ 

इति श्रीपाध्रीये तदुग्रभेरनिजेयः ¦ 
पभृपशङ्करजये सग एकादलोऽभव्त् । ११ ॥ 

आदितः च्छोकाः 122; 

द 

अथ द्वादराः सगः ॥ १२॥ 
दस्तामङकादीनां शिष्यत्वेन ग्रहणप्र् ॥ 

अयेकृदाऽपो यतिसाप्रमोपस्तीर्थानि सर्वाणि चरन सतीर्थ्यः | 
घोरात् करेगा पितधममागाद्वोकणेमभ्यणेचराणेवोग्भ्् ॥ 

रिरिञ्िनाम्भोखहनाभवन्दयं प्पञ्चनास्याद्भुतसूत्रधारम् । 
तुष्टा वामाधेवधूदिपस्तदुष्टावलेपं प्रणमन् दशम् ॥ 

वपुः स्मरामि कचन स्मरारेषटाहकाद्रैतदावदभि 
सोदा पनी सापितसम्पदायप्तपथनादेशिकपन्यतथ ॥ 

वामङ्गसीमाड्नदं ्ण्याचश्चन्पृगाश्चत्तरदक्षपाणि । 
सव्यान्यश्यो माकरमाग्रभक्षसा काक्षी रान्यकररं महोऽसि ॥ 
पहीध्रकन्यागटसंगतोऽप माङ्गरयतन्तुः किर दारहारम् । 
यक्वण्ठदेशेऽङृत इण्टशक्तिमेक्यानुमावादहपस्मि भूषा ॥ 

गुणत्तयातीतविभान्यमिस्यं गोकणेनाथं दचप्ताऽचेयिखा । 
रिस स रात्रीखखिनगदच्तर कषत्रे एदेष क्षिपति स्म काम् ॥ 

वेकुण्टकेटास विवतभूतं हरन्नताव हरिकङ्कराख्यम् । 
दिव्यस्यं दे ्िकश्चप्रेभोपस्तीयप्वासी नचिरादयासीत् ॥ 

6 
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श्रपापनोदाय मिदावदानाप्टैतयद्रा पिह देयन्तो 

आराध्य देवौ हरिशङ्करो स द्वयर्थामिरिलयचेयति सख वागि; ॥ < 

वन्ध महयासोमकङाविहासं गापादरेणाऽऽकरयन्ननादिम् । 

गतैनं मह; किचन दिभ्यपङ्गीकमैन् विथु इशछानि इयात् ॥ ९ 

यो मन्दरागं दधदादितैयान् सुधायुनः स्माऽऽतनुते विषादी । 

खापद्धिखो लो चितचारुमूरते कृपामपारां स भवान विधत्ताम् ॥ १० 

उद्ा्यन्यो महिमानुबैः स्फुरदरादीशकटेवरोऽभूत् । 
तस्मै बिदध्पः करयोरजस्तं सायन्तनाम्भोरुहक्तामरस्यम् ॥ ११ 

सपावहन ° केसरितां वरां यः सुरद्विषत्कुञ्ञरमाजघान । 
मदृकाद्यु्छा सित्तमादधानं पञ्चाननं तं प्रणुमः पुराणम् ॥ १२ 

उदैत्त बटयाहरणामिराषो यो वामनं हायेजिनं वसानः । 
तपांसि कान्तारदहितो व्यतानीदायोऽवतादाश्रमिणापयनः ॥ १३ 

येनाधिको्यत्तर्वीरिणाऽञ्ु जितोऽजनः संङ्ररङ्भूमो । 
नक्षत्रनाथस्फुरितैन तेन नाथेन केनापि वयं सनाथाः 1 १४ 

बिलासिनाऽछीकमवेन धाना कामं दविषन्तं स श्दश्ास्यमस्यन् | 
देवो धरापल्यङ्कचाष्मसाक्षी देयादमन्दासमपुखायुभूतिम् ॥ १५ 
उन्ताङकेतुः स्थिरधमेमूतिहांखादरसखीकरणो ्रकण्ठ; । 
स रोदिणी शानिशचुम्ब्यमाननिनोत्तमाङ्खोऽवतु कोऽपि भूमा ॥ १६ 

विनायकेनाऽऽकलितादितापं° निषेदुषो रसद्धभुवि प्रहृष्यन् । 
यः "पुतनामोहकचित्तषटत्तिरव्यादसौ कोऽपि कठेापयूषः ॥ १७ 
पाठीनकेतोजंयिने प्रतीत्तैन्नमावाय दयेकपीन्ने । 
भायः क्रतुद्रेषकृतादराय बोधेकधान्ने स्पृहयामि भून्ने ॥ १८ 

" मेनाया इदम् , मीनस्येदम् । पश्चि, अविषादीति पदच्छेदः । । 
के इति छेदः । “वारिशब्दो वाख्कवाची । "दशेन्द्रियद्वारकं कामम् । 

“च्ियाविशेषणम् । "पूतनामा चासावरकू चित्तदृचिश्च । 
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व्यतीत्य चेतो षिषयं जनानां विद्योतमानाय तमोनिहन्ते | 
यप्र सदवासकृताश्याय भूयांसि मे सन्तुतपां नपांसि ॥ 
"हषाकपायीवरयो पर्या बाचाऽतिमोचारसयेति तन्वन् । 
युनिपरषीरो घरुदितास्मकामो मूका.म्बकायाः सदनं प्रतस्थे ॥ 

अङ्कः निधाय व्यमुपात्नातं पदाङ्कखो हन्त भहु; प्रर । 
तदेकपुप्रो द्विनदम्पतीं स षट दयाधीनतया शुशोच ॥ 
अपारमश्चत्यय ज्ोकमस्सिन्नभूयतोचेरशरीरवा वा । 
जायेत संरक्षितुमक्षपस्य जनस्य दुःाय परं दयेति ॥ 

आकण्यं बाणीपरशरीरिणीं तापप्ाविति व्याहरति स्म विह्नः । 
जगत्तयीरक्षणदक्षिणष्य सत्थं त्वैकस्य तु शोभते सा ॥ 

इती श्यस्येव यतौ द्विजातेः सतः सुखं सप्र खोदतिष्ठत् । 
सपीपे! सप्रजनीनपस्य चार्त्ियमाछोक्य वि्िप्मिये च ॥ 

रम्योपश्षस्ये कृतमारपाररषाङदितारतमारश्चाेः । 
सिद्धिस्थरं साधक्सम्पदां तन्मूकाम्बिकायाः सदनं जगाहे ॥ 

उच्चावचानन्दजवाप्पप्रेरुटरी्णरो माश्च षुदारभक्तिः । 
अम्बापिहापारदपावहम्बां सभावयन्नस्तुत निस्तुखं सः ॥ 

पारेपराधं पदपञ्ममाःसु प्टयुत्तरं ते त्रिशते तु भासः । 
आविरय वहयक्रसुधामरी ची नाखो कबन्त्यादघते जगन्ति ॥ 

अन्त्तुःषष्युपचारमेैरन्तेवकाण्डपटपदानेः । 
अवहना येस्तब्र दैवि निल्यपायाधनामादयते पदान्तः ॥ 

अम्बो पचारेष्वधिसिन्धुषषटि श्ुदाज्ञयोः श ददमेकमेम् । 
सदस्चपत्रे द्ितये च साधु तन्वन्ति धन्यास्तव तोषहैतोः ॥ 

आराधन ते बहिरेव केचिद््तवहिैकतमेऽनतरष | 
पि श्च = 

अन्ये परे स्वम्ब कदापि क्कयुनेव सवदेक्यानुभवेकनिष्ठाः ॥ 
1 । शमः कनेनर८७००४५८६६५१५ भना 

‹ वषाकपायी श्रीगोर्योः ' इति निघण्टुः । 
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अष्टोत्तरविशूति याः कास्ताः स्वर्या; कडा! पश्च निद्रत्तिपरख्याः । 
तास।युपयेम्ब तवाङ्धिपद्ं विद्योतमानं विबुधा भजन्ते ॥ ३१ 

काराग्निरूपेण जन्ति दण्ध्या सुधालनाऽऽप्राज्य सथ्छनन्तीम् । 
ये स्वापवन्तीपमृतास्मनेव ध्यायन्ति ते खष्टिृतो वन्ति ॥ ३२ 

ये प्रलयभिक्ञापतपारविज्ञा धन्यस्तु ते प्रागिदितां गुरूक्त्या । 
संवाहमस्मीति सपाधियोगात् खां प्रलयभिज्ञाविषयं विदध्ुः।॥ ३३ 

आधाश्चक्रे च तदुत्तरस्मिन्नाराधयन्तयेदिकभोगधग्धाः । 
उपासते ये पणिपूरके लां वास्तु तेषां नगराद्धरिस्ते ॥ ३४ 

अनाहते देषि मजन्ति ये खामन्तःस्थितिस्वन्नगरे तु तेषम् । 
शद्धाज्ञयोयं तु मनन्ति तेषां क्रमेम समीप्यप्तपानमागो ॥ ३५ 

सरहसप्रे ध्रवपण्डछास्ये सरोरुहे सापनुषंदधानः । 
चतु विधेक्यानुभवास्तमोहः सायुञ्यपम्पाश्चति पाधकेन््रः ॥ २६ 

श्रीचक्रषट््चक्रकयोः पुरोऽथ श्री चक्रमन्योरपि चिन्तित॑क्यम् । 
वक्रस्य मन्त्रस्य ततस्तवेक्ये क्रपादनुध्यायति साधक्रन्द्रः ॥ ३७ 

इति तां वचनैः प्रपूज्य भेक्षोदनमत्रेण स तु्टपान कृतार्थः 
बहुसाधकसंस्तुतः कियन्तं सपयं तत्र निनाय शान्तचेताः ॥ ३८ 

श्रयति सम ततोऽग्रहारकं श्रीबटिसंजञं स कदाचन सरिष्येः | 
अनुगेहहुतायिहोजदुग्वपसरत्पावनगन्धहोमनीयम् ॥  . ३९ 

यतोऽपमृत्युषहिरव याति चरान्ला परदेशं शनकैररुष्ध्वा । 
दृष्ट द्विजाती निजक्प निष्ठान् दृरानिषिदधं यजताऽपमत्तान् ॥ ४० 

यस्मिन् सहसद्वितये जनानामगन्यादहितानां श्रु तिपाठकानाम् | 
वसतल्यवरय श्रुतिचो दिता क्रियाु दक्षं प्रथतानुभावम् ॥ ४१ 

मध्ये वसन् यस्य करोति भूषां पिनाकपाणिगिरिजासहायः । 
हारस्य यष्टेस्तरछो यथा वै रत्रेरिषेन्दुगगनाधिषूढः ॥ ४२ 
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तच्र दिजः! कश्चन शास्वेदी प्रभाकराख्यः प्रथितामुभावः । 
प्रहततिश्ाच्चेकरतः रुद्रास्ते कऋतूःपीडितकीतिषबन्दः ॥ ७३ 

गाधो हिरण्यं घरणी सपरा सद्धान्धवा ज्ञातिजनश तस्य । 
सन्येव कि तेने हि तोष एभिः पुत्रो यदस्याजनि सुग्धचेष्ठः ॥ ४४ 

न वक्ति किंचिन्न शृणोति किचित् ध्यायनिगास्ते किर मन्दचेषटः। 
रूपेषु मारो पदसा पदखान् मुखेन चन्द्रः क्षया पदहीसपः ॥ 

गरहयरह्मत् कि जवद्रिचेष्ठते कि वा खमावादुत पूत्रकपेणः । 
सं चिन्तयंस्तिष्टति ततिताऽनिशं समागतान् परष्टुपना बहुश्रुतान् ॥ ४६ 

शिष्येः प्ररिष्यर्बहुपुस्तमारेः समागतं कश्चन पुञ्यपादम् । 
लुश्वाव तं यापमनिन्दितात्मा निनाय सुनु निकटं स्तस्य | ५७ 

न शुन्यदस्तो व्रपम्ष्ठदेवं गुरं च यायादिति शाञ्लवित् स्वयम् । 
सोपायनः प्राप गुरं व्यरिश्रणत् फलं ननापास्य च पादप्ङ्ने ॥ ४८ 

अनीनपत्तं च तदीयपादयोजडाढृति भस्मनिगुढहिवत् । 
स नोदति पतितः पद।प्बुजे भायः खजाञ्यं प्रकटं पिधित्छति ॥ ५९ 

उपात्तदस्तः शनकेराञ्छखं तं देरिकेन्द्रः कपयोदतिष्टिपत् । 
उत्था पते से तनये पितात्रषरीत् बद परमो जाञ्यपघरुष्य किकुतम् ॥ ५ © ह > ॥ 

वर्षाण्यतीयुर्मगवन्नटष्य पश्चा जातस्य विनाऽबोधम् । 
नाध्येष्ठ वेदानटिखच्च नार्णानचीकरं चो पनयं कथश्ित् ॥ ५१ 

त्रमोडापरः क्रोक्षति बाटवगेस्तथाऽपि न क्रीडितुमेष याति । 
वाटाः षठा भ्ुग्धपिपं निरीक्ष्य सन्ताडयन्तेऽपि न रोषमेति ॥ ५२ 

युङ्के कदाचिन्न तु जातु ञुङकः स्वेच्छा विहारी न करोति चोक्तम् । 
तथापि रुषटेन न ताञ्यतैभ्यं स्वकृपणा वधेत एव नित्यम् ॥ ५३ 

इतीरयिलखोपरते च क्िपरि पप्रच्छ तं शङ्करदेरिकेन््रः । 
कर्यं पिमं जडवत् प्रतः स चात्रवीद्वार्वपुमेदासा ॥ ५४ 
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नारं जडः किन्तु जडः प्रवतेते पत्पंनिधानेन न सन्दिहे गुरो 
कष्ट मिषट्भावविक्रारव्जितं सुखेकतानं परमस्मि तत्पदम् ॥ ५५ 

पमेव भूयादनुभूतिरेषा ुुश्चुवगस्य निरूप्य चिद्रन् । 
पयः; परटरादश्चभिषेभाषे बिदारमतखं विधुतप्रपश्चम् ॥ ५६ 

प्रकारचयन्ते परमातपतखं करस्थधात्रीफरवधदेकम् । 
कास्तु दस्तापरकाः प्रसिद्धास्वत्कर्राख्यापि तथे इता ॥ ५७ 

विनोपदेशं खत एव जातः परास्मबोधो द्विनवयस्ुनोः | 
व्यस्मे सम्पे्य स दैरिकेन््रो न्यधात्खहस्तं कृपयोत्तपाङ्के ॥ ५८ 

सुते निषत्त वचनं बभाषे सष देरिक्न्द्रः पितरं तदीयम् | 
वस्तु न योग्यो भवता सहायं न तेनाभ्यो जडिपास्पदैन ॥ ५९ 

पुराभवाभ्यासवशोन सवं स वेत्ति सम्यङ् न च वक्ति किचित् 
नो चेत्कथं खानुभवेकार्भप्यानि भाषेत निरक्षरस्यः ॥ ६० 

न सक्तिरस्यास्ति गरहादिगोचरा नास्मीयदेहे परतोऽस्य षिद्यते। 
तादारम्यताऽन्यत्र ममेति वेदने यदानसास्वे किञ्च बाह्यवस्तुषु । ६१ 

इतीरयित्वा भगवान् द्विनासनं ययो गहीत्वा दिश्षपीप्सितां पुनः । 
विपरोऽप्यनुत्रज्य ययौ सखमन्दिरं कियसदेशचं स्थिरधी बहुश्रुतः ॥ ६२ 

ततः रतानन्दपहेन्दरपुरवैः सुपर्वबन्देरपगीयमानः । 
पदमधरिषख्येः सपपाप्नकामक्षोणीपतिः मृङ्गिरि प्रतस्थे ॥ ६ 

यत्राघुना्प्युत्तपष्ृष्यम्पद्धस्तपश्रल्यासभूदरन्तरङ्ः । 
संस्पकशेमात्रेण वितीणेभद्रा विद्योतते यत्र च तुङ्खमद्रा ॥ ६४ 

अभ्यागताचांखितक्यक्ाखाः कूंकषाधीतषमस्तक्चखाः । 
इञ्याशतेयत्र सयु्टषन्तः चान्तन्तराया निवसन्ति सन्तः ॥ ६५ 

(1) जन्म, (२) मरणम् , (3) श्चुत्, (4) पिपासा, (5) रोकः, 
(6) मोहः इति पडूर्मथः। (1) जायते, (2) अस्ति, (3) वधत्ते, (4) परिणमते, 
(5) अपक्षीयते, (6) नयति इति षटूभावचिकाराः ॥ 
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अध्यापयामास स भाष्यषुख्यान् मन्थाननिजांस्तत्र पनी षि्रुख्यान् । 
आकणेनपाप्यपहापुप्रथानादिष्ट विद्याग्रहणे समर्थान् ॥ ६६ 

मन्दा्षनमं कछ्यन्नशेषं पराणुदत् भराणितमांस्यशेषम् । 
निरस्तजीषेन्वरयो विशेषं व्याचष्ट वाचस्पतिनिविंरोषम् ॥ ६७ 

प्रकरप्य तन्त्रेन््रषिपानकखं प्राघादमाविष्करतसवषेिसपम्् । 
खे , क्र, 

प्तेयापास्र स दूषतायाः पूजापनाचेरपि पूजितायाः ॥ ६८ 

या श्ारदेल्यमिधां वहन्ती छतां प्रतिज्ञां प्रतिपाछ्यन्ती | 
अद्यापि बरद्धेरिपुरे वसन्ती प्रयोततैऽमीष्वरान दिशन्ती ॥ ६९ 

चिनत्तानुवतीं निनघपचारी भूतानुकम्पी तयुव्ामिभूतिः । 
कथिद्विनेयोऽजनि दैलिङ्गस्य यं तोरक्राचायश्दादहरन्ति ॥ ७० 

सख्त पुरा क्षिपति कम्बर्वस्पुख्येरूचासनं मृदु समं स ददाति निलयम् । 
संटक््य दन्तपरिगोधनकाष्टुपग्ये बाह्यादिकं गतवते सटिखादिकं च ॥ 

श्रीदेिकाय गुखे तनुमाजव्चं विश्राणयत्यनुदिनं विनयोप्पन्नः । 
भरी पादपद्मघुणमदैनको विदथ छायेव देशिकमसो भृश्षपन्वयाच्ः | ७२ 

गुरोः समीपे न तु नातु जम्भते प्रसारयन्नो चरणो निषीदति । 
पेक्षते वाबहुवा न भाषते न पृषद्ी पुरतोऽस्य तिष्टति ॥ ७३ 

तिष्ठन गुरो तिष्ठति संप्रयाति गच्छन त्रवाणे विनयेन शृण्वन् । 
अनुच्यपानोऽपि हितं विधत्ते यज्वाहितं तव्वे तनोति नास्य ॥ ७४ 

तस्मन् कदाचन पिनैयवरे खन्ादी पर्षाछनाय गतबल्यपवतनीगाः | 
ठ्याख्यानकपणि तदागपपीक्षपाणो भक्तेषु वत्सरूतया विम्ब एषः) 

दान्तिपाटपथ कतुपसंस्येपूचतेषु स पिनेयवरेषु । 
स्थीयतां गिरिरपि प्षणमाल्नादेष्यती ति सथुदीरयति स ॥ ७६ 

तां निङ्षम्य निगपान्तगुरूक्ति पन्दधीरनयिकायपि शच । 
कि प्रतीक्ष्यत इति सम ह भित्तिः पञ्मपाद्युनिना सपदि ।॥ ७७ 
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तस्य॒ गभरमपहतमखव खाश्रयेषु करूणातिशयाच्च । 

व्यादिदेश्च स चतुर्दश विद्याः सद्य एव पनसा गिरिनाम्ने ॥ ७८ 

सोऽधिगम्य तदनुग्रहपथ्यं ततक्षणेन विदिताखिलविचः | ॥ 

चेद दैशिकवरं परतसन्यञ्जकेरंछिततोटकटतेः ॥ ७ 

श्री मदेशिकपादपङ्कनयुगीमूछा तदेकाश्रया 
तत्कारण्यसुधावसेकषहिता तद्धक्तिसद्रह्री । 

हयं तो टकटत्त्न्तरचिरं प्यात्मक सर्फ 
छेमे भोक्तुपनी तिसत्तपशयुरेराखा्यमानं पहः ॥ ८० 

येनोन्नत्यमवापिता कृतपदा कामं क्षमायामियं 
निःम्रेणिः पदञुननतं जिगपिषोव्योपर स्पृशन्ती परम् । 

वेशया काप्यधरीकृतव्रिभुबन्रेणी गुरूणां कथं 
सेवा तस्य यतीरितुने षिरछं कुर्वीत गुवीं तपः ॥ ८१ 

अथ तोटकटरत्तपचनातेरयमङ्ञातसुरपवस क्तिकोऽपि । 
दययेव गुरोखयीशिरोऽध स्फुटयन्नेक्षि विचक्षणः सतीर्थ्यः | ८२ 

अथ तस्य बुधस्य वाक्यगुम्भं निरमय्यप्रृतपाधुरी पुरीणम् । 
नटजांधिगुखाः सतीथ्यंवर्याः स्मयमन्वस्य सविस्मया बभूवुः ॥ ८३ 

भकतयुखर्पात् पादुरासन्यतोऽस्मालचान्येवं तोरकाख्यानि सन्ति । 
तस्मादाहुस्तीटकाचायमेने छाके शिष्टाः रिष्वंस्य मुनीन्द्रम् ॥ ८४ 

अचापि तत्पकरणं प्रथितं पूथिन्यां तत्सज्ञया रघु महाथमनखनीति । 
रिष्टीतमतिरिष्टपदानुविद्धं॑वेदान्तवेदपरत्वन्विदने यत् ॥ ८५ 
तो टक्राहयमवाप्य पहः ख्यातिमाप स दिश्चसु तदादि । 
पञ्मपादसद्शपतिभावान् धुख्यिष्यपदवीपपि सेमे ॥ ८६ 

पुमथाश्चलारः किमुत निगमा ऋकयभृतयः 
भभेदा षा युक्तेविपटतरसालोक्यमुवराः । 

धखान्याहो धातुधिरमिति विमृहयाथ धिदुधा 
विदुः शिष्यान् दस्तापलकयुखराञ्छङ्करगुरोः ॥ ८७ 
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स्फारद्ररमवाणद्विरदमदसयुलोटकटटोलमृ्गी- 
सङ्गीतोट्(समङ्गीयुलरितहरितः संपदो ऽकिपचानैः 

निष्ठीव्यन्तेऽतिद् रादयिगतमगवत्ादसिद्धान्तकाष्ठा- 
निष्ठासम्पदविनूम्मन्नििषुलदखासङमेकलोभैः ॥ ८८ 

समिन्धानो मन्थाचरपथिततिन्प् दरमव- 
तसुधफेनमेनापृतरचि निमेनाऽऽसयश्क्षा । 

निषन्धानो श्या परपहह पन्थानपततां 
पराृष्यः रिष्यैररमत विरिष्यैष भुनिरार् ॥ ८९ 
इति भ्रीपाप्रीये. तद्धस्तधाञयादिसंश्रयः । 
संकषेपशङ्करनये सर्गोऽयं द्रद्शोऽभवत् ॥ १२॥ 

यादितः शोकाः 1312. 
7 र्त 

अथ चयोदशः समः ॥ १३॥ 
ब्रह्मदिद्याविचारः ॥ 

ततः कदाचित् परणिपत्य भक्तया सुरेश्वयर्यो गुरुषासदेशम् । 
शारीरकऽलयन्तगभीरमषि दति स्फुटं कतुपना जाद ॥ १ 

पष यरकरणीयपस्ति ते खपिपरं पापनुश्चाध्यवशचयप् । 
तदिदं पुरुषस्य जोवितं यदयं जोवति भक्तिमान् गुरो ॥ २ 

इतीरिते शिष्पवरेण शिष्ये भोचे गरीयानतिहृष्टवेताः । 
पतकस्य भाष्यस्य विधेधमिष्ठं निबन्धने बातिकनामधेवम् ॥ ३ 

द्रष्टं सतक मवदीयमभाष्ये गम्भीरवाक्यं न पमास्ति शक्तिः । 
तथाऽपि मावरककटाक्षपाते यते यथाशक्ति निदन्धनय ॥ ¢ 

अस्तेव पिलयाथपदन्यनु्ञामादाय मूर्धा स अिनिजेगाप । 
अथाम्बुजाङ्प्रेदयिताः सतीथपास्तं चिराया रहीत्थमूचुः ॥ ५ 
योऽयं पयत्न; क्रियते हिताय हिताय नायं विफश्खनयेम् । 
प्रस्येकमेरं गुणे निवेद्य बोद्धा खधं क्पेणि तस ॥ ६ 

[9 
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यः घा फिकपपीश्वरमीन्वराणां प्रत्यादिदेश बहयुक्तिभिरत्तरनजञः 
कमव नाकनरकादिफशं ददाति नैवं परोऽस्ति फएषश्दो जादी ितैति ॥ 

प पखयं बद्न्ति पुराणवाक्यानि स तस्य कर्ता | 
व्याघ्रो युनिरजैमिनिरस्य शिष्यस्तद्यक्षपाती पर्य वटम्बी ॥ ८ 

गुरोश्च शिष्यस्य च पक्षमेद् कथं तयोः स्याद्ररुरिष्यभाव्ः 
तथाऽपि यद्यस्ति स पएुतरपक्षः सिद्धान्तमावस्तु गुरूक्त एव ॥ ९. 

आ जन्मनः स खलं कमणि यो जितासा कुषन्नवस्थित इहानिज्ञमेव कम । 
ते परां इुरुतावदिताः प्रयत्नात् खरगादिकं सुखमवाप्स्यथ कि इथाध्वे ॥ 

एवंविधेन क्रियते निबन्धने यदि खदाङ्गापवरम्न्य भाष्यके | 
ष्यं परं कपपरं स योक्ष्यते पा च्यावि मूलादपि ए द्धपिच्छता । ११ 

संन्यासपप्येष न बुद्धिपूषकं व्यधत्त वादे विजितो बक्ञो व्यधात् } 
तस्मान्न विन्वाप्ठपदं विभाति नो पा चीकरोऽमेन निबन्धनं गुरो ।। १२ 

यः शघ्रुयात् कमे वरिधातुपीप्पितं सरोऽपे न कर्माणि विहातुपरहति | 
यद्यस्ति संन्याप्तपिधो दुराग्रह नाल्यन्धमूङादिर्ुष्य गोचरः | १३ 

एवे सद्ा भहटमतायु्तारिणो बुबन्यप्ता तन्पतपक्षपातवान 
एं स्थिते योग्यपरो विधीयतां न नोऽस्ति निवन्धनसत्र किञ्चन | १४ 

पुरा किखास्मासु सु्पणायाः पारे परस्मिन् विचरस्यु सच्छु । 
आकारयामास मवानग्ेषान् भक्ति परिन्नातुमिव्ास्यदीयाम् ।॥ १५ 

तदा तदाक्ण्य समाङखेषु नावधमस्माप्छु परिभ्रपत्छु | 
सनन्दनस्त्येष वियत्तटिन्या अ्लरीपमिप्रस्थित एव तृणम् ॥ १६ 

अनन्यक्ताघारणमस्य भावपाचायेवर्ये भगवल्येष््यं | 
तष्टा वसा कनकाम्बुनानि प्रादुष्कयेति ख पदे पदे च ॥ १७ 

पदानि तेषु प्रणिधाय युषपत्छकाक्चपागाद्यदयं महासा | 
ततोऽतितुष्टो भगवांश्चकार नाख्ना तमेने किर पञ्मषादम् ॥ १८ 
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स॒ एव युष्पचरणारविन्दसेवाविनिधृतसपस्तमेदः । 
आजानघिद्धा ऽति सूत्रभाष्ये एत्ति विधातु मावन्नाापे ॥ १९ 

यद्राऽयपानन्द गिरियेदुप्रतपःपफ्न्ा परमेष्िपली । 
भवलदन्धेषु यथाभिष्पि व्याख्यानप्ताप्रथ्येवरं दिदेश्च ॥ २० 

कर्मेकतानपतिरेष कथं गुरो ते विन्वास्तपात्रममवन्ननु विश्वरूपः । 
भाष्यस्य पदमपद एव करातु टीकामिस्युचिरे रहसि यौगिवरं विधेयाः ॥ 

अत्राम्तरेऽभ्यणगतः! घ तभं सनन्दनो बाक्यद्घुदाजहार । 
अचा दस्तामलकोऽपि कर्षो भवत्कृतौ बार्विक्रमेष कतुम् ॥ २२ 

यतः करस्थापररुकाविरेषं जानाति सिद्धान्तपस्रादरोषम् । 
अतो हय्ुष्पै भवतेव पूप्रपदायि दस्तापरकरामिधानम् ॥ २३ 

वाणीं सपाकृण्े छनन्दनस्य सामिस्सितं माष्यकृदावमापे | 
भर (~ ~ 

नेपुण्यपन्पाश््नपस्य किन्तु समादितलान बहिः पत्तिः ॥ २४ 

अतु बाल्ये न पपाद पित्रा नियोजितः सादरपक्षराणि 
न चापनीतौऽपि गुरोः सकाज्ञादध्येष् वेदान् परमायेनिष्ठः ।॥ २५ 

वाटैम चिक्रीड न चान्ननैच्छन्न चारूवाचं हदत् कदाऽपि । 
निथिलय भूतोपहतं तमेनपानिन्यिरेऽस्मनिकटं कदाचित् ॥ २६ 

अस्मानवेक्षयेव हुः प्रणम्य कृताञ्चलो तिष्टति बारकेऽम्िन् । 
इमापपूर्यो पकरति विाक्य विसिष्पिये तत्र जनः समेतः ॥ २७ 

कस्तं शिश्नो कस्य स॒तः कुतो वेलयसाभिराचष्ट किष पृष्टः ¦ 
आटमानपानन्द्घनस्वह्पं विस्माययन् इृत्तपयेवचोभिः ॥ २८ 

तदा कदाऽप्यश्रतिगोचरं तदाकण्ये वम्बेभवपात्मनस्य । 
पिता प्रप्यास्य परं प्रह सपरश्रयां बाचञ्ुवाच विहगः ।! २९ 

जनजटस्वेन षिनिथितोऽपि धीति ययेष परासमकत्खम् । 
प्रतोन्नतानामपि दुषिभाव्यं कि वण्येतेऽदेन् भवतः प्रभवः ॥ ३० 
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आ नन्पनः संखतिपाशगुक्तः शिष्योऽस्त्वयं विष्वगुयेस्तवैव । 
प्रफुट्ट घजीववने विदारी कथं रमेत क्ुरके मरकः ॥ ३१ 

विक्ञाप्य तस्मिन्निति निगीतेऽसो तदापरभुलयत्र वक्ष्युदारः ! 
आ शेशवादासविदटीनचेताः कथं परवतेत पदाप्रषन्धे ॥ २२ 

्रतवेति पपरच्छर् विनेयाः सामिन् विनेव अ्रवणादुपायैः । 
अङरुन्ध विज्ञानमये कथं वा भवानिदं साघु विदाकरोतु ॥ ३३ 

तानत्रवीत् संयपिचक्रवरतीं कथित् पुरा यायुनतीरवतीं । 
बभूव सिद्धः किल साधुतः सांप्तारिकेभ्यः उतरा नित्त ॥ ३४ 

तस्यान्तिके काचन विप्रकन्या द्विहायनं जातु निवेश्य बारम् | 
क्षणं परती्षस् शिष््ं द्िजेति स्तं सखीभिः सह निजनाम ॥ ३५ 

अत्रान्तरे देववशात्स बाठश्चङ्कम्यपाणो निपपात नव्राम् । 
मृतं तमादाय रिषं तदीयाथक्रन्दुरचेः पुरतो परर्षः ॥ ३६ 

आक्रोश्चमाकण्ये मुनिः स तेषापलयन्तखिननो निजयो गभृश् | 
प्राविक्षदङ्ं पृथुकस्य तस्य स एष दस्तापरुकस्तपस्ी ॥ ३७ 

तस्मादयं वेद विनोपदेशं श्रतीरनन्ताः सकछाः स्मृती । 
सर्वाणि शाघ्लाणि परं च तखमज्ञातमेतैन न किश्िदस्ति ॥ ३८ 

तत्ताहगासा च बहिश्त्तो नियोगमरैलययमत्र त्तो । 
सख पण्डनस्तवहति बुद्धतखः सरखतीषाक्षिकसषषिखिः ॥ ३९ 

तत्तादशाप्युञ्ञ्वखकीतिराक्षिः समस्त्ाख्राणेवपारदर्षीं । 
आक्ादितो पपिः प्रयन्नात् स चेन्न रोचेत न दश्यतेऽन्यः ॥ ४० 

अहं बहूनामनमीष्टका्यं न कारयिष्पे हि महानिबन्धे । 
किचात्र सं्ीतिरभून्पपातो यदे ककार्ये बहवः प्रतीपाः ॥ १ 

भवनिदेशाद्धगवन् सनन्दनः करिष्यते भाष्यनिबन्धमीप्तितम् । 
स ब्रह्मच्यदुररीषृताश्रमे मतिप्रकर्षो विदितो हि सतः ॥ ४२ 



सगे; १३] वरह्मविद्याविचारः 133 

सनन्दनो नन्दयिता जनानां निबन्धमेकं विदधातु भाष्ये 
न वातिकं तत्तु परति व्यधात् परतिकनां घ हि नुनरीक्षः ॥ ४३ 

आदिध्येव्य शिष्यसङ्कुः यतीन््रः परोषाचेस्यं नूतभि्चुं रहस्तम् । 
भाष्ये भिक्षो पादा वातिकं सं नेमे शिष्याः सेदिरे दुविदग्धाः ।४४ 

तातपय ते गेहिधर्येषु षष्ट तस्संस्कारं साधत शङ्कमानाः । 
भाष्ये छख वातिकं याोजयेरत भाष्य प्राहुः खीयसिद्धान्तशेषम् ॥४"५ 

नास्स्येाघ्ावाश्रपस्तुयं इत्ये भिद्धान्तोऽये तावको वेदसिद्धः । 
दारि द्राःस्थेवारिता भिक्षपाणा वेमान्तस्ते न भवेकञं लभन्ते ॥ ४६ 

इत्याशयं तां किंवदन्तीं विदिखा तेषां नाऽऽपीखलययस्सस्यनस्पे | 
सवातनयाचं मरन्थमेकं प्रहासन् कूखा पहं दशेयाध्यासरनिषटम् ॥ ४७ 

विहन् यट्रखल्ययः स्यादपीषां शिष्याणां नो म्रन्थप्रदरनेन । 
इत्युत्तवेते वातिकं सूत्रमष्ये नाभूद्ध हेदयप्र खेदं च किचित् ॥ ४८ 

शिष्यो क्तिभिः श्िथिटितास्पनोरथोऽपा- 
वेन स्वतन्त्रकृतिनि्पितये न्ययुङ्क । 

नेष्कम्धसि द्विम चिर द्विदधत् चेत्य 
न्याय्यापविन्दत सुरेग्वर्देशिक्ार्याम् ॥ ४९ 

नेष्म्थसिद्धिपय तां निरवदयगुक्कि निष्कमतचख विषयावगतिपरधानामर । 
आद्यन्तहुयपदबन्धवतीञचुदारापाचन्तपेक्षततरां परितुष्चेता ५० 

ग्रन्थे दृष्टा मोदपानो पुनीन्द्रस्तं चान्येभ्यो दशयामास हुम् | 
तेषां चाऽऽपीलल्ययस्तद्दस्मिन् यद्रचान्यस्तखविद्ः स नेति ॥ ५१ 

यत्राय्यापि श्रयते मस्करीन्दरनिष्करपाऽऽत्पा यत्च नेष्कम्यसिद्धिः । 
तनाखराऽय वपे मन्थवर्यस्तन्माहासम्यात् सवेलोका्तोऽभूत् ॥ ५२ 

आाचयेवराक्येण पिधिस्ितेऽस्मिन विघ्रं यदन्ये च्यधुरटततसनं । 
शापं कृतेऽस्मिन् कृतपष्युदारैः तद्वाकिकं न प्रतरेत् पृथिन्याम् ॥ ५३ 
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नेऽकम्पसिद्धयाख्यनिबन्धमेकं कुसाऽऽतमपृञ्याय निवेद्य चाऽऽप्तरा । 
विश्वासमुक्छाऽ्य पुनवेभाषे स विन्वरूपो गुरपासमदेवम् ॥ 

न ख्यातिहेतोने च काभहेतोर्नाप्यचैनये विहितः प्रबन्धः | 
नो ््नीयं वचने गुरूणां नोधङ्कने स्याहुररिष्यभावः ॥ ५५ 

पर्वे गरहीप्वेऽपि न तत्खमावो न बाल्यमन्वेति हि योवनस्थम् | 
न योबने दृदधपचपैति तद्त् चनन दि पूरैस्थि तिमोञस्य गच्छेत् ॥ ५६ 

अहं गी नात्र विचारणीयं किं तैन पूतवै न एव हतुः | 
बन्धे च पोक्षे च मनो व्हयुदधो ग्रही भवेद्राऽ्ष्युत् परकर बा ॥ ५७ 
नास्त्येव चेदाश्चम उत्तमाऽऽदिः कथ च तताप्निनिष्ठत्तिणामिनो । 
परतिश्रवो नौ कथमसपकारो न दहि प्रतिक्ञा भगवनिरशद्धा ॥ ५८ 

संभिक्षपाणा न मन्त ए चेदरहथवेशं गुरुणा प्रवेशनम् ¦ 
कथं हि भिक्षा विहिता ननुत्तमा को नाप खोक्रस्य युल्लाभिधायक्ः।५९ 

तयो पदैशचादितितासतखो व्यधापहं संन्यसनं कूतासा । 
षिरागमावान्न पराजितस्तु वादो हि कखस्य विनिणयाय ॥ ६० 

पुरा गरहस्थेन पया प्रबन्धा नेयायिकादो विहिता महार्थाः । 
इतः परं मे हृदयं चिकीषु खदङ्धिसेवां न विलष्भय फिथित् ॥ ६१ 
श्द्धामदरैतवद्धादरयुधपरेषच्छेयुषी संनिषण्णा- 

पर्वाग्ुवादिगर्वानरविपुखतरञ्वारमारावरीटाम् । 
सिक्ता षुक्तामृतोपेरदह परिदकञ्जी वयस्यद्य सयः 

को वा सेश्रापटुः स्याद्रणतरणविधो सद्वरोनँव जाने ॥ ६२ 
इस्युक्त्ो पशे सुरेश्वरगुरो तेनेव शारीरके 

नो संभाव्यहदात्र वार्विकमिति मोदं श्ण शनेः । 
धीराग्यः शमयन्विवेकषयसा देवेश्वरेण त्रयी- 

भाष्ये कारयितुं घ बातिकयुगे बद्धादरोऽभृन्धुनिः ॥ ६३ 

भा्ानुक्ारिगरदुबाक्यनिषेरितायं खीयेः पदेः स्ट निराङ्कतपूषैपक्षम् । 
सिद्धान्तयुक्तिषिनिवेक्षिततत्खरूपं दृष्ठाऽभिनन्य पररितोषवक्षादवो चत् ॥ 
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सत्य यदात्थ विनयिन् पप याजुषी या कालरा वदन्तगतमाष्यनिबन्ध इष्टः । 
तद्रतिकं मम कृते भवता पणेयं स्चेष्टितं परदितैकफलं प्रसिद्धम् ॥ 

तद्रखदीया खलु काणवज्ञा्ला पपापि तत्रास्ति तदन्तमाष्यप् । 
ति # [क्ष „ @ ९ लद्रातिकिं चापि पिधेयपिष्े परोपकाराय घतां दर्तः ॥ ६६ 

तत्रोभयत्र कुर वार्तिकमातिंहारि 
कीतिं च याहि नितकार्तिकचद्दरिकााम् | 

मा शङ्कि पुवेमिव दुःशटवाक्यरोधो 
पदूकयमेव शरण व्रजमा विचारीः ॥ ६७ 

इत्थ स उक्तो मगवस्पदेन श्रीविन्वरूपो विदुषां बरिष्टः । 
चकार भाष्यद्रयवातिके दरे च्याज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया ॥ ६८ 

आज्ञा गुरोर्न वरेन हि खद्भःनीयेद्यु्वा तयो्मिगमरोखरयोरदारम् । 
निमाय वारतिक्रयुं निनदैिकाय नि;सीमनिस्तुटनधी रूपदां चकार ॥ 

सनन्दनो नाप गुरोरनुज्ञया भाष्यस्य टीकां व्यधितैरितः पराम् । 
यस्पूवभागः किर पञ्चपादिका तच्छेषणा हत्तिरिति प्रथीयष्ी ॥ ७० 

व्याक्तपिपरूत्रनिचयस्य विवेचनाय दींकाभिधं विजयदिण्डिपमातसकीरतैः । 
निरपाय पञ्चचरणो निरवचयुक्तिशन्ये प्रबन्धमकरोहुरदक्षिणां सः ॥ 

आलो चयन्नथ तदानुगति प्रहाणामृचे सुरेश्वरत्पाहयघुपहरे सः 
पश्चेव वत्स चरणाः प्रथिता इद स्युस्तत्रापि सूत्रयुणर्द्रयमेव भूम्न! ॥ 

प्रारग्धक्मेपरिपाकवशात् पुनस्तं 
वाचस्पतिखपधिगम्य वसुन्धरायाम् । 

भ्यां विधास्यसितमां पम भाभ्यटीक्ा- 
प्राभूतसंङयमधिक्षिति सा च जीयात् ॥ ७३ 

इत्येष््ुक्तवऽथ यतीश्वरोऽपावानन्दगियादिषुनीन स हृखा । 
कुरुष्वपरेतपरान्निबन्धानियन्वशा निमेपसाविमोपः ॥ ७४ 
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ते सर्वेऽप्यनुमतिपाप्य दैरिकेम्दोरानन्दाचरपुखरा पदानुभावाः । 
आतिनुर्जणति यथास्वमासतखाम्भोजा्कान विश्दतरान् बहू निषन्धान् ॥ 

इति श्रीपाधवीये तद्रातिकान्तपवतेनः | 
संकषेपशङ्गनये पणेः स्गेखयोदषः ॥ १३ ॥ 

आदितः शोकाः 138. 

रर 

अथ चतुर्दशः सर्गः ॥ १४. ॥ 
पद्यपादतीर्थयाचावर्णैनम् ॥ 

अथाग्नपात् कतुमना! ख तीथेयात्रापयाचिषट गुरोरनुज्ञाम् ¦ 
देया गुरो मे भगवन्ननुज्ञा देच्ान्दिश्चे बहुतीथेयुक्तान् ॥ १ 

स कषेत्रवासो निकटे गुरोयां वासस्तदीयाङ्धिजलं च तीयम् । 
गुरूपदेरोन यदासष्ष्टिः पैव प्रशस्ताऽखिखदैषषष्टिः ॥ २ 

शरश्रषपाणेन गुरोः सर्मापे स्थे न नेयं च ततोऽन्यदेश्चे | 
विशिष्य मागेश्रपकरितस्य निद्राभिभूल्या किष चिन्तनीयम् ॥ ३ 

द्विषा हि संन्यास उदीरितोऽयं विदुद्धतखस्य च तदबुभुर्सोः | 
तचंपदाथैक्य उदीरितोऽय यन्नाम! परिशोधनीयः ॥ ४ 

संभाव्यते क च नरं कृ च नास्ति पाथः 
शय्यास्थरं कचिदिहास्ति न चष चास्ति | 

राय्यास्थरीजछनिरीक्षणपक्तयेताः 
पान्थो न क्षप खमते कटषीढृतातस्ा ॥ ५ 

ज्वरातिसारादि च रोगजाछं बाधेत चेत्तरिं न कोऽप्युपायः | 
स्थातं च गन्तुं च न पारयेत तदा सदायोऽपि विगश्चतीमम् ॥ & 

साने प्रभाते न च देवताचेनं क चोक्तगोचं फ च वा समाधयः | 
क चाशने त्र च पित्रसंगति; पान्थो न शाके कमते क्षुधातुरः ॥ ७ 



सगे; ९१४ | पद्यपादतीर्थयाचावणैनम् 137 

नास्त्युत्तरं गुषूगिरस्तदपीह वक्ष्ये सत्यं यदाह भगवान गुरुपाश्ववासः | 
प्रेयानिति परथमस्य पिनामनेकान् देक्षानवीक्ष्य हदये न निरङुखं मे ॥ 

सवेत्र न कपि जं समस्ति पश्चात् पुरस्तादथवा विदुष । 
मागो हि परिचेतं न सुन्यवश्यः सुखेन पण्यं क नु छभ्यतेऽुना ॥ ९ 

जन्पान्तराजितपध फकरूदानहैतो- 
(^ ग, 

व्याध्यात्पना जनिष्ठुपेति न नो विवादः । 
साधारणादिह च वा परदेशके वा 

कपे हयभुक्तपनुवतेत एव जन्तुम् ॥ १० 

दृह स्थितं वा परतः स्थितं वाकारो न युश्वेत् सपयागतधेत् । 
तदेश्चगल्याऽपृत देवदत्त इत्यादिकं पौदहकृतं जनानाम् ॥ ११ 

पन्वादयो मुनिवराः खट षपरशचास्चे धर्मादि संङुचितमाहुरतिृदधम् । 
देगाद्यधे््यं न तु तस्सरणि गतानां शोचा तिक्रपकृतं प्रभवेदघ न; ॥ 

देवेऽलुद्रूटे विपिने गतो वा सपापयाद्राञ्छितमन्नमेषः । 
हियेत नश्येदपि वा परस्थं तस्मिन प्रतीपे तत एव सवम् ॥ १३ 

ग्रहं परित्यज्य विदेश्गो ना सुखं समागच्छति तीर्थह्वा । 
ग्रहं गतो याति पति पुरस्तात्तदागपादत्त च किं निमित्तम् ।॥ १४ 

देशे काङरेऽवस्थितं तद्युक्तं ब्रह्मानन्दं पष्यतां वत्र तत्र । 
चित्तेकाग्ये विद्यमाने समाधिः सथत्राप्तो दुेभो नेतिम्न्ये॥ १ च ५ 

सत्तीथसेवा पनसः प्रपतादिनी देशस्य वीक्षा मनसः कुतूहलम् । 
क्षिणोत्यन्यान् सुननेन सङ्धपस्तस्मान्न कस्म च्रपणं विरोचते ॥ १६ 

अटाव्यपानोऽपि विदेश्षषङ्कति रमेत विद्वान् विदुषाऽभि्ङकतिम् | 
बुधो बुधानां खलु मित्रमीरितं खेन मेत्री न चिराय तिष्ठति ॥ १७ 

समीपत्रासोऽयुदीरतो गुरोरविवेश्षगो यद् हृदयेन धारयेत् 1 
समीपगोऽप्येष न संस्थितोऽन्तिके न भक्तिदीनो यदि धारयेद् हृदि ॥ 
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सुजनः सुजनेन संगतः परिपुष्णाति मति शनै; इनः । 
परिपुष्टमति्विवेकवाञ्छनकेर्देयगुणं विसुख्ति ॥ १९ 

य्याग्रहोऽस्ति तव तीयनिषेवणायां पिघ्रो पयाञत्र न खट क्रियते पुपर । 
चित्तस्थिर्स्वगतये विहितो निषेधो पा भद्ि्ोषणमनं खतिदुःखरेतुः ॥ 

नेको मार्गो बहुजनपदक्षेत्रतीर्थानि यातां 
चोराध्वानं परिहर सुखं खन्यमार्गेण याहि । 

पिप्राग्याणां वस्षतिवितत्ियेत्र बस्तव्यमीष- 
त्रो चेतसां परिचितजनेः शी घथुदिष्देशम् ॥ २९१ 

यद्धिः सङ्घो विधेयः! स हि सुखनिचयं श्रुयते सन्ननाना- 
पध्यासेक्ये कथास्ता घटितवहुरसाः श्राव्यपाणाः परान्ते; । 

कायद्धिङे विभिन्युः सततमयभिदः श्रान्तविभापद्रक्षाः 
न्तश्रोत्रामिरामाः परिभूषिततृषः प्षोभितक्चुकर्ड्ः ॥ २२ 

सत्सङ्खोऽयं बहुगुणयुतोऽप्ये कदोषेण दुष्टो 
यत् सख्ान्तेऽये तपति च परं सूयते दुःखजाल्म् । 

खल्बास्षङ्धो वत्तिसमये शपेदः पुषैकाछे 
पायो लोके सततविपरं नास्ति निदाषमेक्रम् ॥ २३ 

प्रागे यास्यन्न बहुदिवसान पायखः संग्रही स्या- 
तस्मादोषो जिगप्िषुपदप्राप्निषिघ्स्ततः स्यात् | 

प्राप्यो दिष्टं बस निरसनं तत्र कायस्य सिद्ध- 
मूलाद् भ्रंसोऽमिङपितपदाप्लमावोऽन्यथा हि ॥ २४ 

मर्गे चोरा निकरतिबपुषः संषसेषुः सदैव 
छन्नात्पानो बहुविधगुणे! संपरीक्ष्याः प्रयत्नात् । 

देवान् वसं लिखितमथवा दुर्विधा नेतुकामा 
वि्वास्ोऽतोऽपरिचितद्रषु पोज्ज्ञनीयी न कायं! ॥ २५ 

पध्येपागं योजनाभ्यन्तरे वा तिषटियुेदधिक्षवस्तेऽभिगभ्याः । 
पुञ्याः पूज्यास्तद्रयतिक्रान्तिर्रा भेयस्कायं निष्फरीकतुमीश्चाः । २६ 
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यदापदपद् सदा यतिषर स्थितं बस्तु त- 
न्पते भज पि्तपचान् पनस मा कृथाः प्राप्तान् । 

कषायकटुषाशयक्षतिषि निषटैतः सन्पतः 
एुखी चर सुखे चिरात् स्पुरति संततानन्दता ॥ २७ 

इत्यं गुरोुषगुरोदितवाक्छुषां तामापीय हष्टहदयः स युनि; परतस्थे । 
स्थाप्य ते गुरवरोऽथ सुरेश्वराय; कारं कियन्दमनयत् सह शृद्खकुप्रे ॥ 

अधिगम्य तदाऽऽत्पयोगकक्तेरनुभावेन निवेच चाऽऽश्रवेभ्यः । 
अवटं विततारकापथोऽपावचियदन्तिकपाससाद पातुः ॥ २९ 

तत्राऽऽ्तुरां पातसम्षतासो ननाप तस्याथरणो ताता । 
[ऋ ॥ # ` [त 

सा चैनयु्री्य सरीर्तापं जहो निदाप्राति इवाभ्बुदेन ॥ ३० 

असावप॒द्धोऽपि तदाऽ्धचेतास्तामाह पोदान्धतपोपहरतां | 
अभ्बायपस्त्यतर शचं जहीदि परतरूहि कि ते कराणि कलम् ॥ ३१ 

दृष्टा चिरात् पृत्रमनामये सा हृष्टान्तरास्मा निजगाद् मन्दब् । 
अस्यां दशायां कुशी पया लं दिष्ट्याऽसि दृष्टः किमतोऽस्ति कृलयम् ॥ 

इतः परं पुत्रक गात्रमेतद्रोदं न शक्रोमि जराति्ीणेम् ।. 
संस्कृत्य शाघ्नोदित्वत्पना खं सदृ पां प्रापय पुण्यखोकान् ॥ ३३ 

सुताुगां सक्तिमिपां जनन्यः; श्रखाऽथ तस्थे सुलसरूपमेकषम् । 
पायामयाशेषपिरोषशुन्ये मानातिगं खप्रमपप्रमेयम् ॥ ३४ 

उपादिशद्रह्य परं सनातनं न यत्र इस्ताङ्घिविभागकस्पना । 
अन्तवहिः संनिहितं यथाऽम्बरं निरामयं जन्मजरादिवजितम् ॥ ३५ 

सोम्यागुणे मे रमते न चित्तं रम्यं बद त्वं सगुणं तु देवम् । 
न बुद्धिमारोहति तत्मात्रं यदेकमस्थृपरण्वगात्ेम् ॥ ३६ 

निक्षम्य पातुमैचनं दयाटुस्तुष्टाब भक्तया पुनिरष्मूतिमर् ' 
ठत्तेयुजञ्मेपपदैः प्रसन्नः प्रस्थापयापाप् स च खवदृतान् ॥\ ३७ 
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विोक्य ताञ्शुरपिनाकदस्तानेवानुगच्छेयमिति व्रबलयाम्र् । 
तस्यां विषञ्यानुनयेन रैवानस्तोदथो पाधवपाद्रेण ॥ ३८ 

युजगाधिपमोगतसपमाजं कमङाङ्कश्यकसििताङ्घिप्म् । 
अभिवीनितमादरेण नीरावघुघाभ्यां चरमानचापराभ्याम् ॥ ३९ 

विहिताञ्जछिना निषेव्यपाणं विनतानन्दकृताऽयतो रथेन । 
धतमूतिभिरसखदेवताभिः परितः पञ्चमिरख्ितोपकण्ठम् ॥ ४० 

पहनीयतमारको पखाङ्ं युकुटीरल् चयं पहादेयन्तम् । 
शिरिरेतरभानुशीटितायं हरिनींखोपरभूधरं हसन्तम् ॥ ४१ 

तत्तादशं निजघुतो दितमम्बुजाक्षं चिदे दघार मृतिकारु उपागतेऽपि । 
चित्तेन कञ्चनयनं हृदि भावयन्ती तत्याज देहमा फिड यौ गिवस्सा ॥ 

तत्ः शरचन्द्रमरी चिरो चिधिचिच्रपारिपुरकेतनाल्यम् । 
विपरानपादाय मनोज्ञरूपं प्रादुबभूवुः किङ विष्णुदूताः ॥ ४३ 

वेमानिकंस्तान्नयनाभिरामानवेक्य हृष्टा प्र्रेस पुत्रम् ) 
विपानमारोप्य विराजमानमनायि तेः सा बहुपानपूवम् ॥ ४४ 

इयपचिरह्वेरक्षपक्षान षड्दच्यासप्पानिराकचनद्रान् । 
चपरावरूणेन्द्रधातृ्ोकान् क्रपश्ाऽतीत्य परं पदं भरपेदे ॥ ४५ 

स्वयमेव चिकीषुरेष मातुशवरमं कमे समाजुहाव बन्धून । 
किपिदास्ति यते तवाधिकारः कितवेत्येनपपी निनिन्दुख्चः 1 ४६ 

अनर बहुधाऽथिताऽपि तस्मे वत नाऽऽ्दत्त च बन्धुता तदीया । 
अथ कोपपरीटतान्तरोऽपावखिखास्तानशपच निमेमेन्द्रः ॥ ४७ 

सथ्ित्य कष्ठानि सुश्चष्कवन्ति गृहोपकण्टे धृततोयपात्रः | 
स दक्षिणे दोष्णि ममन्थ वद्वि ददाह तां तेन च संयतालसा ॥ ४८ 

न याचिता वदहिमदुधदस्मे शाप तान् खींयजनान् सरोषः । 
इतः परं बेदबरिष्छृतास्ते द्विजा यतीनां न भवेच्च भिक्षा ॥ ४९ 
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गृहोपकण्टेषु च षः शपशानमद्यपरभृत्यसिविति ताञ्शक्चाप । 
अद्यापि तदेशमवा न वेदमधीयते नो यमिनां च भिक्षा ॥ ५० 

तदाप्रभृत्येव गृहोपकण्टेष्वासीच्छपन्नानं कि हन्त तेषाम् । 
परपु पीपुपरृतापणो भवेत् पूनः कस्य सुठाय रोके ॥ ५१ 

शान्तः पुपानिति न पीडनमस्य कायं 
शान्तोऽपि पीडनवश्चात् क्रधषदरहेत् सः | 

शीतः सुखोऽपि पयतः फिछ चन्दनद्र- 
स्तीव्राहुताश्चजनको मवति क्षणेन ॥ ५२ 

यद्प्य्ञास्नी यतया विभाति तैजखिनां कमे तथाऽप्यनिन्दम् । 
चिनिन्यटृत्यं किल मागेवस्य ददुः खपूत्रान् कतिचिदरकाय ॥ ५३ 

इति खजननीमसो भरुनिजनेरपि प्राथितां 
पुनः पतनवर्जितापतनुसोखूयसंदो हिनीम् । 

यतिक्षितिपतिगेति वितपपं स नीला तत- 
स्ततोऽन्यमतक्चातने प्रयतते स्म पृथ्वीतटे ॥ ५४ 

अथ तत्पहायजनरजाङ्घयपाणमेच्ु एमी प्ितेऽत् विम्ब एषकः | 
नराजार्पिग्प्यथ पुरा निजज्ञया ऊृतवानुदीस्यवहुतींथसेवनम् ॥ ५५ 

आ्तसाद शनकेदिशे नियस्य जन्म वषुषाटी स्पृता 
सा श्रुतिः सकृरोगनाकशिनी योऽपिवन्न कषिमेकबिन्दुवत् ॥ ५६ 

अद्राक्षीरपुभगादहिभूषिततनु श्रीकारदस्तीश्वरं 
रिङ् सन्निहितं दधानपनिच्चे चान्द्री कटां मस्तके । 

पावेद्या करुणारसाद्रुभनषाऽऽश्िष प्रपोदासदं 
देबेरिन्द्रपुरोगमे्य जयेद्यामाष्यपाणं पुनि; ॥ ५७ 

सासवा सुबणेभ्ुरी परिराक्षयेऽन्तगेखा पुनः प्रणपति सम शिवं भवान्या। 
आनर्च भाव्कसुमिमेनघ्षा चुनाव स्तुत्वा च तं पुनरयाचत तीर्थयात्राम् ॥ 

छग्ध्वाऽनुङगां तञ्जराट् कारहस्तिकषेत्रात् काश्चीकषत्रमागात् पवित्रम् । 
संतारान्धि संतितीरषोः प्रसिद्धं इद्धाः पाहुयद्धि रोके हययुष्मिन् ॥ ५९ 
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तत्रेकाभ्राधीन्वरं विश्वनाथं ना गम्यं खीयभाग्याति्ीदया | 
देवीं धापान्त्मतामन्तकारेदर्दिं रुद्रस्येव . जिज्ञासपानाम् ॥ 
कट्टालेकं द्राक्ततो नातिद्र रष््पीकान्तं संबशन्तं पुराणम् । 
कारण्याद्रस्वान्तमन्तादिशन्यं दृष्टा देवं संतुतोषेकमक््या ॥। 

पुण्डरीकपुरमाययो प्रनियैत्र वरयति सदारिबोऽनिशम् । 
वीक्षते प्रकतिरादिपा हदा पावेतीपररिणतिः श्ुचिस्सिता ॥ 

ताण्डवं युनिजनोऽत्र बीश्चते दिव्ययक्षुरमलाशयोऽनिश्चम् । 
जन्पपस्युभयमेदि दशेनाने्रपानसविनोद कारकम् ॥, 

किचात्र दीथेमिति सिष्चुगणेन कथित् 
पष्टोऽव्रषीच्छिविपदमम्बुजसक्तचित्तः । 

संप्राथितः करुणयाऽस्मरदत्र गङ्धा 
देगोऽथ संन्यधित दिव्यरित् सतीथम् ॥ 

शिवाज्ञयाऽभूदिति तीथमेतच्छिवस्य गङ्धां प्रवदन्ति रोके 
सानादषष्यां विघुतोरूपापाः कनेः शनेस्ताण्डवपीक्षपाणाः ॥ 
शिवस्य नाय्यश्चपकर्सितस्य श्रपापनोदाय पिचिन्तयन्ती । 
शषिषेति गङ्कापरिणामगाऽभूत्ततो वेत्यत तदाख्यभ्् ॥ 

नृत्यत्तीरहतस्छकञ्नखगतेः पर्यापतद्विन्दुकं 
पारव खात्रपतेविनोदवश्चतो यल्लहूकन्यापयः । 

रलयं तन्वति धजशे विगलितं गह््नटामण्डला- 
तेनेत च्छिवजाहत्री ति कथयन्त्यन्ये पिपञिजलनाः ॥ 

सयख्लयि तीयवर्येऽत्र निलयं वीक्षवीक्षं देवपादान्नयुग्पम् । 
रोधशोधं मानसं पान्वोऽसो वीक्ेतेदं ताण्डवं श्ुद्धचैताः ॥ 

शद्ध प्दरणयतुं क्षमेत पण्ये पुरारिः स्वग्रमेत्र तस्य । 
निमञ्ञ्य शम्धुयुसरित्यष्ठष्यां दक्षायणी नाथघुदीक्षते यः ॥ 

इतीरितः श्षङ्करयौ जतात्पा केनापि भिष्चुञ्ुदिती जगाहे । 

[ चतुदश 

६० 

६१ 

६२ 

६२ 

६9 

६५ 

तीर्थं तदप्ठुल्य ननाम शम्भोरपि जितात्मा सवनस्य गोप्तुः | ७० 
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रापसेतगपमनाय संदधे पानप्नं मुनिरनुत्तपः पुनः | 
वसमनि प्रयतमानो तनन् संददशे सरितं कयेरजाम् ॥ ७१ 

यत्पयित्रपुखिनस्थछे पयः ्िन्धुवापरसिकाय विष्णवे । 
अभ्यरोचत हिरण्यवाससे पद्मनामघ्ुतनापक्ाल्नि ॥ ७२ 

सद्यपवतसुतातिनिपाम्भो भि षिक्तमगवर्पद म्बु । | 
आकख्य्य बहुरिष्यपद्रतः प्राख्थिताभिरुचितश्यय स्रः 1 ७३ 

गच्छन गच्छन् पागपध्येऽभियाते गेहं भिश्चुर्पातुखस्याऽऽनगाम । 
दा हिष्येस्तं चिरेणामियातं पोदं पागन्मातुछः शाष्ठवैरी ॥ ७४ 

शुश्राव तं बन्धुजनः सक्िष्य स्पातुरागारसुपेयिवां मम् । 
गल दृषा चिरमाणते त नहप हर्पातिक्षयेन साश्रः ॥ ७ 

सरोद कथिन्ुुदेऽ कथिन्नहास पवा घरितं बमापे । 
कश्िखमोदा तिकषयेन किखिद्रचः स्खश्टीः प्रणनाम कथित् ॥ ७६ 

उःचेऽय तं ज्ञातिजनः प्रमादी दष्टा चिरायाक्षिपथं गतोऽभुः । 
दिदृक्षते खां जनताऽतिहादात्तथाऽपि शक्रापि न वीक्षणाय ॥ ७७ 

पुत्राः समित्रान न बन्धुर्वगो न राजबाधा न च चोरभीतिः । 
कृताथतामूरपदरं यतिं भ्रसुनवन्तं फएखितं प्रहानम् ॥ ७८ 

सालौपशालाख्ितमेव्र हृक्षं बाधन्त आगलय न तद्िरीनप् । 
यथा तथा गा धनिनं दरिद्रा बाधन्त यागल्य दिने दिने स्म ॥ ७९ 

कटुम्बरक्षागतमानसानामायाति निद्राऽपि सुखं न जातु । 

क देषतार्चाक च ती्थयात्राक् वा निषेवा पहतां भवेन्नः <° 

अग्रोष्प संन्यासश्रते भवन्तं विषात् तधिद्रहमागतान्नः । 
काश्टोऽद्यगात्ते बहर देवात्ती्थस्य हेतो गरहभागतस्तवम् ॥ ८ १ 

यथा शकुन्ता; परर्धितान् द्रमान् घमाश्रषन्ते सुखदस्तयजन्त्यपि । 

परप्क्लप्ान पटदेवतायहन्यतिः सपाश्रिल तथोञ्छरति धवम् ॥ < २ 
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यथा हि पुष्पाण्यभिगम्य षट्पदाः संग्रह सारं रसमेव अञ्जते । 
तथा यतिः सारमवाप्नु्रन सुखं छा द्रहाद्) दनमेव भिक्षते ॥ ८३ 

यतेविरज्यारमगतिः कठपरंदेहं दं संयतमेव सोरुयम् । 
विरक्तिभाजस्तनयाः खशिष्याः किपरथनीये यतिनो महात्मन् ॥ ८४ 

परनोरथानां न समाश्निरिप्यते पुनः पुनः संतनुते मनोरथान् । 
दारानभीष्वुयेतते दिवानिश्चे तान् प्राप्य तेभ्यस्तनयानमीप्छति ॥ ८५ 

अनाप्ुवन् दुःखमसो सुतीत्रे भाप्नोति चेन बियुञ्यते पुनः । 

सर्वात्मना कामवशस्य दुःखं तसमाद्विरक्तिः पुरुषेण कार्यां ।॥ ८६ 

विरक्तिमं मनसो विश्यद्धि तन्मृकपाह्ुमेहतां निषेवाम् । 
भवादज्नास्तेन च दृरदेशे परोपकाराय रतामटन्ति ॥ ८७ 
अज्ञातगोत्रा विदितात्मत्छा लोकस्य दष्ट्या जदवद्विभान्तः । 
चरन्ति भूतान्वनुकम्पमानाः सन्तो यदुच्छोपनतोपभोग्याः ॥ ८८ 

चरन्ति तीर्थान्यपि संग्रहीत रोकं पहान्तो ननु शुद्धभावः । 
शुद्धासतिशाक्ष पितोरूपापास्तज्जुष्टपम्भो निगदन्ति तीयम् ॥ ८९ 

वस्तव्यमत्र कतिचिदित्रपषानि दिदरस्त्वदशेनं वितनुते एदितादि दे भव्यम् 

एष्यद्वियोगचकिता जनतेयमास्ते दुःखं गतेऽत्र भवितेति भवत्यसदकः ॥ 

कोशं दश्चपरस्य कास्यग्रहमप्युदरहस्रामरये 
पेशचन्यस्य निश्चान्तञ्ुकटमृषाभाषाविशेषाश्रयम् । 

ईिषापांसटमाधिता घनधनाशंसानृश्च॑त्ा वये 
वञ्यं दुननसङ्खमं करुणया शोध्या यतीन्दो त्वया ॥ ९१ 

संयुनक्ति विभुनक्ति दैहिने देवमेव परमं मनागपि । 
इषटतङ्कतिनि्टत्तिकाख्यो निवि करहूदयो भवेन्नरः ॥ ९२ 

पध्याहकाले श्षुषितस्तृषातेः क मेऽन्नदातेति बदन्तुैति । 
यस्तस्य निर्वापयिता श्षुदार्तेः कस्तस्य पुण्यं वदितुं क्षमेत ॥ ९३ 
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सायेपातवहिकार्थ . वितन्वन् मज्नस्तोये दण्डङृष्णानिनी च । 
नियं वणी वेदवाक्यान्यधीयन् घुद्धवा शीघ्रं गेहिनो गेहमेति ॥ ९४ 

र, + + ध उच्चः शासं माषपाणोऽपि भिक्षुस्तारं मन्तरं सञ्पन्वा यतात्मा । 
पध्येषघं जाठर भ्रौ प्रदीप्ने दण्डी निलयं गदिनो गेहमेति ॥ ९५ 
यदन्नदानेन निजं शरीरं पुष्णेस्तपोऽयं हुरतै सूर्ताव्रम् । 
कतुस्तदध ददतोऽन्नपधमिति स्पतिः संवद्रतेऽनवद्या ॥ ९.६ 
पुण्ये गृहस्थेन विचक्षणेन गृहेषु संचेतुमलं प्रयास्ात् । 
विनाऽपि तकत निपे्रणेन तीर्थादिसेवा बहुटु;खसाध्या ॥ ९७ 
गरही धनी धन्यतरो पतो मे तस्योपजीवन्ति धनं हि सद | 
चोर्येण कधिस्मणयेन कशिदनेन कथिद्वलतोऽपि कथित् ॥ ९८ 

सन्तोषयेदरेदषिदं दिनं यः सन्तोषयस्येष स सवेदेवान् । 
तदरेदविपरे निवपन्ति देवा इति सम साप्ताच्छतिरेव बक्ति ॥ ९९ 

स्वधप्रनिष्ठा विदिताखछखिलार्था जितेद्धियाः सेवितस्षैतीथाः 
परोपक्रारतिनो पान्त आयान्ति सवं ग्रषिणो ग्रहाय | १०० 

॥ , 

गृही गृहस्थोऽपि तद्ुने फलं यत्तीधतेवाभिरवाप्यते जनेः । 
तत्तस्य तीर्थं गृहमेव की तितं धनी वदान्यः प्रष्सेन्न क्श्चन ॥ १०१ 

अन्तःस्थिता मूषक्ररखयजीवा बहिःस्थिता गोपृगप्षिगुख्याः । 
जीबन्ति जीवाः सकलोपनीन्यस्तस्मद्ही सववरो मतो मे ॥ १०२ 

शररीरमूरं पुरषाथसाधनं तच्चान्नमूषं श्रतितोऽतगभ्यते । 

तच्ान्नपस्साक्रपर्पःषु संस्थितं सवे फं गेहपतिद्रमाश्रयम् ॥ १०३ 

जशी भूयः मृणुताऽऽदरेण बो ग्रहागतं पूजयदाऽऽतुरातिथिम् । 
संपूजितो बोऽतिथिरुद्धरेरटं निराकृतात् फि भवतीति नोच्यते ॥ १०४ 

गिनाऽमिघन्थि कुरत श्रतीरितं कमे द्विजा नो जगतापरधीश्वरः । 

तष्येदिति प्राथनयाऽपि तैन खान्तस्य शुद्धिमेविताऽचिरेण षः ॥ १०५ 
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सप्तरम्माष्िष्यत्सुफणितिवधूृरीङुचती- 
पटीवत्पारीरागरवनवपङ्ङ्कितहुदः । 

तथाऽप्येते पूता यतिपतिषदाम्भोजपजन- 
घ्षणक्षीण््ेशाः सदयहूटयाभाः सुकृतिनः ॥ १०६ 

[1 # क १५ २) १ 

सदिश्येद्यं बन्धुतां भिष्चुरानो भिक्षां चरे पातुखस्येव गेहे । 
पप्रच्छैनं पातु युक्तवबन्तं फिंखिच्छन्नं पुस्तकं शिष्यहस्ते | १०७ 

टीका दिद्रन् भष्यगेति चुबाणं तां देहीति भरोचिषे दत्त्बाश्च | 
अद्राक्षी्तां मातुरस्तस्य बुद्धि दृष्टाऽऽनन्दीत् खेद पाप किञ्चित् ॥ 

भवन्धनिर्माणविचित्रनेपुणीं दष्टा प्रमोदं स त्रिषेद फिञ्चित् | 
पमतान्तराणां किट युक्तिजारेनिरूतरं बन्धनमाटुराके ॥ १०९ 

गुरोभतं खामिमतं विशेषान्निराकृतं तत्र । समरसरोऽभूत् । 
साधुर्निबन्धोऽयमिति व॒त्राणस्तं साभ्यसरुयाऽपि कृताभिनन्दः ॥ ११० 
सेत गच्छाम्याखये पुस्तभारं ते न्यस्येमरं वतते मेऽत्र जीबः । 
विदन् यद्रदोगरहादो परेषां भ्रीतिः पूर्णा नस्तथा पुस्तमारे ॥ १११ 

इस्युक्तवा ते्मातुखं मस्करीश्चः शिष्येरष्यन् सेतुमेष परतस्थे 
प्रस्थातुः श्रीपद्मपादस्य जातं कष्टे चेष्यत्सुचनाये || ११२ 

वापे नेत्रे गन्तुरस्पन्दतैव बाहुः पर्फोरापि वापस्तशासुः । 

चुष्षाो चचह त् कश्वित्पुरस्तात्ततसव द्रोम्नागणिसरा जगणाप | ११३ 

गतेऽत्र मेने किट मातुखोऽस्य ग्रन्थे स्थितेऽस्मिन् गुष्पक्षहानि 
दग्धेऽत्र जायेत महान् प्रचारो नोक्ता निराक्रतुपपि प्रभुतरम् ॥ 

पक्षस्य नाश्चादहनाशर एव नो घरं ग्रेणेव दहामि पुस्तकम् । 
एवं निरूप्य न्यदधाद्धताक्षने चुक्रोश चाश्िद्रहतीति मे ग्रहम् ।॥ ११ 

एेतिदमा्चिलयय वदन्ति चेवं तदेव मूलं पम भाषणेऽपि | 
यावत्छृतं तावदिहास्य कतुः पापं ततः स्याट् द्विगुणं परबक्त; ॥ ११६ 
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गच्छन्नसो एुलप्रुनेजगाम तमाप यत्र च रापचन्धः | 
अश्वत्थमूले न्यधित खचापं खयं कुशानाघ्ुपरि न्यषीदत् ॥ ११७ 

तीवा सथुद्रं जनकासयजायाः सन्द्चनोपायमनीक्चपाणः । 
वसुन्धरायां प्रणाः पुबह्ना न वारिस पर्ने क्षमन्ते ॥ ११८ 
सश्िन्तयन्निते कुशासनसंनिविष्टो ज्यो तिस्तदरक्षत बिदूरगमेव किथत | 
सव्याप्नुवन्नगदिदं सुखी तरं यस्संपराथनीयमनिरे युनिदेवताभिः ॥ 

आगच्छदात्माभियुखं निरीक्ष्य स्वे तदुत्तस्युरुदाखीर्याः । 
र, [के ततः पुमाकारमदर्यतेतन्पहाप्रभापण्डपध्यवरतिं ॥ १२० 

पथ्येपमापण्डलपेक्तताश्चितं रिवाकृति स्ैतपोपये पनः । 
खोपादिथुद्रासदितं पहाप्ुनि प्रबोध कुम्मोद्धवमादराज्ननेः ॥ १२१ 

अगस्त्यद्श्वा रघरुनन्दनस्ततः स खेदमन्तःकरणोत्थमत्यजत् । 
प्रायो पददरनमेव देहिनां क्षिणोति खेदं रविषन्पहातमः ॥ १२२ 

समायपरध्यादिभिरचेयिलवा रामस्तदङ्च्रि शिरसा ननाम । 
तूष्णीं युतं व्यसनाणेवस्थो धृति समास्थाय पुनबभाषे ॥ १२३ 

ष्टा भवन्तं पितृवसपादे यन्पापगा दुःखपहाणवस्थप् । 
मन्ये मपाऽऽत्मानपवाप्रकापं वंशो पहान्मे तपनासत्तः ॥ १२५ 

न तत्र पाश्जनिता न जातः पदच्थुतोऽदं प्रथपं सभावः | 
सलक्ष्पणोऽरण्य्चुपागतश्च मारीचमायानिहतान्तरङ्गः ॥. १२५ 

तत्रापि भायपिहूत च्छलेन स रावणो राक्षपघतपुगघो मे । 
सा चाधुनाऽशोकषने समास्ते कृशा नियो गात्स्वत एव तन्वी !॥ १२६ 

तीस्व समुद्रं विनिहत्य दुष्टे बलेन सीतां पहता हरामि । 
थथा तथोपायद्ठदाहर घं न मे खदन्योऽस्ति हितोपदेष्ठा ॥ १२७ 

इतीरितो बाचघ्ुवाच दिदरान्पा राप शोकस्य वशे गतो भूः । 

वंश्ये सनिति मृषा पदान्तः संप्राप्य दुःखं परिषटक्तदुःखाः ॥ १२८ 
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त्वप्रणीरदाचरथे धनुभृतां तवालुजस्यापि समो न लक्ष्यते ! 
पुतरड्पानापयिपस्य कोशिन्नो पा ययुश्च मा यश्च वचो बिनाथेम् ॥ १२९ 

सहाय पतंपत्तिरियं तत्रास्ति हितोपदेष्टाऽप्यहपस्सि कथित् । 
पारां निधि; कि द्रुरुते तवायं स्मराधुना गोष्पदमात्रमेनम् ॥ १३० 

पुरेव चात्रेभ्िमहं पिवामि शुष्केऽत्र तेन प्रतियादि रङ्काप् । 
एषं मया कोतिरूपाजिता स्याद्वद्धे तु वार्थो तव साऽजिता स्यात् ॥ 

सेत वार्थो बन्धयित्वा नहि खं दुष्टं चो्याचिन सीता हताऽऽप्रीत् । 
प्राप्मोपि खं कीतिमाचन्द्रतारं तेनात्रान्धि बन्धय सं करपी््ेः | १३२ 

इत्थं यत्र परेरितेआस्त्यवाचा सेतुं रामो बन्धयाप्रास्त वार्धौ | 
न ५ 

तङ्कः गदधै्वानरस्तेन गसा तं हलाऽऽनो जानकीमानिनाय ॥ १२३ 

तत्तारक्षे तत्र तीर्थे स भिक्षुः स्लात्वा भक्तया रापनाय प्रणम्य | 
तत्र॒ श्रद्धोरपत्तये मानुषाणां रशिष्येभ्यस्तदेभप्रे सम्यगुचे ।॥ १३४ 

तन्पादारम्ये वणेयन्तं शुनि तं पच्छेने कथिदेपरं विपधित् । 
रामेशार्या किमपासोपपन्ना पृष्खचेधाऽबो चदेवं सपासम् ॥ १३५ 

रध्रदस्तत्पुरुषं परं जगो शिवो बहुव्री हिसमासमेरयत् ) 
रामेश्वरे नामनि कर्मधारये परं सपाहुः स्म सुरेश्वरादयः | १३६ 

एवं निश्चिलयोदितं तच्समासं भ्रुवा तत्रत्यो बुधो योऽभ्यनन्द् । 
अभ्भोजाङ्घिस्तेरय स्तूयमानः कशथ्चित्काटं तत्र योगीडनेषीत् ॥ १३७ 

तस्माद।यैः प्रस्थितोऽभूत् सरिष्यस्तीथस्नानोपान्त चित्तामलः । 
परयन् देशन्पातुखीयं जगह गेहं दग्धं तस्य पुस्तैन साधम् ॥ १३८ 

शस्व फिञचित् सेदपापेदिवान् स पला मतवा धेयपापेदिवान् सः । 
श्रावं श्रावं पातुर्खयस्य तीव्रं दाहं गेहस्यानुक्म्पां व्यधत्त ।॥ १३९ 

विश्वस्य पां निदितवानसि पस्तभारं तं चादहदुतवदहः पतितः भमादात् । 
तावान्न मे सदनदादृृतोऽनुतापो या्गास्तु एस्तकषिनाररतो पम स्यात्।। 
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इत्थ वरन्त तमथो न्यगादीत् पुस्तं गतं बु द्धशखस्थिता मे | 
उक्तवा समारभ्प पुनश दीकांक्तु स धीरो यत्िषटन्दवन्यः ॥ १७१ 

दृष्टा बुद्धि मातरस्तस्य भूयो भीतः धास्यद्धोजने ठन्मनोघ्रपू । 
किथिद्र्यं पूवेवन्नाक्षपिष्ट टीकां कर्तु केचिदेवं ब्रुवन्ति ॥ १४२ 

अत्रान्तरेऽन्येनिजवचरद्धिः खेस्वींययातरां दयतेः सतीर्थ्यः | 
अ्थांदुपेलयाऽञ््रपतः कनिज्तातिः सखेदैः स पुनिः सपेक्षि ।॥ १४३ 

दुष्टा पद्चाङघि क्रपातते परणे्ुस्तस्यादाम्मोजीयरेणुन दधानाः । 
अन्योन्यं द्रागाददुस्तै ददुश्वानकानेहोयोगजेक्यान्नपांसि ॥ १४४ 

वाणीनिनितपन्नगे्वरगुरुपाचेरसा चेतसा 
विथ्राणा चरणं सुनेविरचितव्याप्ट्षे प्टवम् । 

धुन्वन्त प्रभया निवारिततपाशङ्कापदं कापदं 
रेनेऽन्तेवप्ततां सपषटिरसुहृत्तत्यादितालादहिता ।॥ १४५ 

श्राव साऽन्तेवप्षत्ं समष्टिः स्देश्षकीयां सुखदां सुबाताम् । 
अर्थात् समीपागततः इतथिद् द्विजेन््रतः सेवितसवैतीर्थात् ॥ १४६ 

अथ गुरुवरपनवेक््य नितान्तं व्ययितहूदो अुनिवयविनेयाः । 
कथपपि पिदिततदीयघुव्राताः सपरधिगताः किर केरख्देश्नान् ॥ १४७ 

अत्रान्तरे यतिपतिः प्रसुबोऽन््य्रल्यां कूला सखधपपरिपार्नप्क्तचित्तः | 
आकाश्चखङ्िषरकेरमदहीरुहैष श्रीकेरटेषु युनिरास्त चरन् षिरक्तः॥ 

पिचरकथ केरलेषु विष्वङ्निजरिष्यागमनं निरीक्ष्य पोनी । 
विनयेन पदहासुराट्येशं पिनयन्नस्तुत निस्तुखानुभावः ॥ १४९ 

सद सख विुक्तया प्रकृत्या चिद चिद्रपपिदं जगद्रिचित्रम् । 
कुरुषे जगदीश टीख्या खं परिपूणेस्य न हि प्रयोननेच्छा ॥ १५० 

रजसा सुजक्ीश सन्खद ति शखिनाद्रक्षसि तापप्तः क्षिणोषि । 
„ # ¢ [ |, 

बहूधा परिकीलसे च सं षिधिवेङकण्डङिवाभिधामिरेकः ।॥ १५९१ 
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विबियेषु जकाश्चयेषु सोऽये सवितेव प्रतिविम्बितखभाव्ः । 

बहुरूपमिदं प्रविदय विश्वं खयमेकोऽपि भवान् विभाल्यनेकः ॥ १५२ 

इति देवमथिष्टुवन् विरिष्टस्तुतितोऽसों सुरपसंनिविष्टः । 

चिरकाङवियोगदीनचिततेः शिरसा शिष्यगणेरथो ववन्दे ॥ १५२ 

गुरुणा ङशासुयोगपूरवं सदयं शिष्यगणेषु साग्त्ितेषु । 

अतिसीनपनाः शनैरादीदनहदरददिकं स पञमपार्दः ॥ १५४ 

मगवन्मभिगम्य रद्धनाथे पथि पदमाक्षमहं निवतेमानः । 

बहूधाविहिताुनीतिनीतो बत पू्वांभपमातटेन गेहम् ॥ १५५ 

अपस्य पुरो भिदावदेन्दोरपि पूरवाश्रमवासनानुबन्धात् । < 

अपटं भवदीयभाष्यटीकामजयं चात्र कृताजुयोगमेनम् ॥ १५६ 

दग्यष्दरघुखघ्रणमनमैध्स्ततर्कगुरुकापिरतन्त्रः 1 
वर्पितो निगमत्तारसुधाक्तर्मातुं तमजयं तव सक्तः ॥ १५७ 

खड्धाख ज्धविहारफट्पितसनं काणादसेना्ुखे ते 
शख्क्चच्खिढृतं रपं च विषं पषयत्पदानां पद । 

यक्ठीयष्टिमवे च कापिरषरे खेदं सुने वाकः 

एक्तैयोक्तिकवंशमो क्तिकमयेनांऽऽपद्ते वर्मितः ॥ १५८ 

अथ गृढहूदो यथापुरं मापमिनन्द्राऽऽहितपत्कियस्य तस्य । 

अधिप्तञ्च निधाय माष्यटीकामहस्याऽऽ्यमशङ्कितो निशायाम् ॥ १५९ 

युगपययदयदुग्रफार्ञ्वरनञ्वाटकरारकी रजारः । 
दहनोऽधिनिशीथपस्य धाश्ना बत टीकामपि भस्मसादकार्षीत् | ॥ १६० 

अदहत खये हताशो विपरतप्रन्यमपो बिदग्धुकापः । 
मतिमान्धकरं गरं च भैक्षे व्यधितास्येति विनुम्भते स्र वातां ॥ १६१ 

अधुना धिषणा यथापुरं नो विधुनाना विशयं प्रसादमेति । 
विषमा पुनरीष्वी दशा नः किञ्च युक्ता मवदद्धिकिङ्कराणाम् ॥ १६२ 
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गुरुषर तव या माष्यवरेण्ये व्यरचि प्रथा छ्िता किङ हतिः । 
निरतिश्योञञ्ल्युक्तियुता सा पथि फिर हा विननाश करशचानो ॥ १६३ 

परयतेऽहं पुनरेव यदा तां पविधातुं बहुधाकृतयनः 
न यथापूतरुपक्रपते ताः पटुगुक्ती भगवन्मम बुद्धः 

कृपापारागरं तव चर्णकोणायश्चरणं 
गता दीना दनाः; कति कति न सवश्ररपदम् । 

गुरो मन्तुनन्तुः क इव मप पापाश्च इति चै- 
न्पृषा पा भाषाः पदकमटचिन्ताबधिरसो ॥ १६५ 

इति बादिनमेनमायेपाद्ः करुणापूरकरम्मितान्तरङ्कः । 
अमरतानग्िषतेरणस्तमोदैवचनेः सान्त्वयति स वरणुबन्धेः ॥ १६६ 

विषमो बत कमणां षिपाको विषपो होपमदुर्भिवार एषः । 
विदितः प्रथमे पयाऽयमथः! कथितश्चाङ्क सुरेशदेशिकाय ॥ १६७ 

पूवं मृड््पाधरे मतछमीपे परेम्णा याऽपो वाचिता पञ्चपदी । 
सा मे चित्तान्नापयात्यद्य श्लोको याताच्छघ्रे तां ल्खिद्याख्यदायेः ॥ 

आश्वास्येत्य जछजचरणं भाष्यकृत्पश्चपादी- 
पाचस्यो तां कृतिषठुपरितां पूप्रयेवाऽऽनुपूर््या । 

नेत्चित्र परमपुरूपेऽन्याइतज्ञानशक्तो 
तस्मिन् पठे तिञुवरनगुरो सवैषिद्यात्तेः ॥ १६९ 

प्रसभं स वििरूय प्श्चपादीं परमानन्दभरेण पद्मषादः 
उदतिष्ठद तिष्ठदभ्यरोदीत् पुनरुट्ायति त॒ सख वलयति स ॥ १७० 

क पिताकुश्षखोऽथ केरटक्ष्माकमनः कथन राजश वराख्यः । 

नवनव्या 

-ज्त्वककि १६५४ 

प्ुनिवयेमम यदं वितेने निनकोटीरनिघृष्पन्रत्ाग्यः ॥ १७१ 

प्रथते किमु नाटशत्रयी सेलयमुना स्ंयमिना ततो नियुक्तः । 
अयषुत्तरमाददे प्रमादादनछे साऽऽहूतिताघुपागतेति ॥ १७२ 

खतः पठितां प्रुनीन्दुना तां वििखननेष पितिषिपियेऽथ भूपः । 
वद् फ फरवाणि किङ्करोऽदं वरदेति प्रणमन् २य।जज्ञपचच ॥ १७३ 
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नरप कारटिनापकाय्रहासय द्विनकर्मानपिकारिणोऽ शप्ताः ¦ 
भवताऽपि तथेव ते विधेया बत पापा इति देशिकोऽशिषत्तम् ॥ १७४ 

पञ्माङ्घ्रो रतिपय न्विति तुष्टे पुनः केरल- 
्पापालो यतिस्र्िभोपसविधं प्राप्य प्रणम्याज्ञप्ता । 

ञ्ध्वा तस्य पुखात् खनारकवराण्यानन्दपायो निघो 
मननं स्तस्पदपडयुग्मपनिन्ं ध्यायन् प्रतस्थे पुरीम् ।॥ १७५ 

इति श्री पाधप्रीये तत्तीथयात्राटनाथेकः । 
संेपश्चङ्करजये स्गोऽजनि चतुदश्चः ॥ १४॥ 

आदितः शोकाः 1562. 

नष्ट, 

अथ पञ्चदशः सर्गः ॥-१५॥ 

याचायेङृतदिग्विजयवणैनम् ॥ 

अथ रिष्यवरेयुतः सदसैरचुयातः स सुधन्वना च राज्ञा । 
ककुभो विजिगीषुरेष सर्वाः प्रथमं सेतुश्चदारधीः प्रतस्थे ॥ ` १ 

अभवत् किङ तस्य तत्र शाक्ते रिजार्चाकपटान्मधुपसक्तेः । 
निकटस्थवितीणभूगिमोदस्फुटरिङ्खतपटुयुक्तिमान् षिवादः ॥ २ 

सहि युक्तिमरेविधाय शाक्तान् भतिवार्न्याहरणेऽपि तानकक्तान् । 
दविनजातिषििष्टताननार्यानकरो धोक हिताय कमसेतुम् ॥ ४ 

अभिपुञ्य स तत्र रामनाथे सह पाण्ड्यः खवशे पिधाय चोरान् । 
द्रविढाश्च ततो जगाम काञ्चीं नगरीं हस्तिगिरेनितम्बकाश्चीम् ॥ ४ 

सुरधाम स तत्र कारयिता परविद्याचरणानुक्षारि चित्रम् । 
अपवाये च तान्तिकानतानीद्धगवल्याः शरुतिसम्मतां सपर्याम् ॥ ५ 

निजपादस्षरोजसेवनाये षिनयेन खयमागतानथाऽञन्धान् । 
अनुगरह्य स वेङ्कटा चलेश्ं प्रणिप्याऽऽप विदभेराजधानीम् ॥ ६ 
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अभिगम्य स मक्तपूवमस्यां कृतपुजः क्थकेरिकेश्वरेण 
निनिष्यनिरस्तदषबुद्धीन् व्यदघाद्धेरवतन्त्रपायटम्बान् ॥ ७ 

अयिवाद्य विदभेराडकादीदथ कर्णाट्रघुन्धरामियासुमर । 
भगवन् बहुभिः कपाछिजष्ेः स हि देशो भवतामगम्यरूपः ॥ < 

न हि ते भगवद्यत्नः सहन्ते निहितेर््याः श्रुतिषु जवीम्यतोऽहम् । 
अषहितै जातां सयुर्सदन्ते महितेषु प्रतिपक्षतां वहन्ते ॥ ९ 

इति वादिनि भूपिपे घुषन्वा यतिराजं निजगाषधिञ्यधन्वा । 
मयि तिष्टति फि भये परेभ्यस्तव भक्ते यतिनाथ पापरेभ्यः॥ १० 

अथ तीथेकराग्रणीः प्रतस्थे किर कापालिकजारकं विजेतुम् । 
निशमय्य तमागतं सपागाक्रकचो नाप कपाठ्देशिकाम्यः । - ११ 

पितृकाननमस्मनाऽनुरिप्ः करसंपाप्रकरो रिरात्तश्युः । 
सहितो बहुभिः सखतुरयवेैः स इति स्माऽऽह महामनाः सगः ॥ १२ 

भसितं धृतमित्यदस्तु युक्तं शुचि संल्यज्य रिरःकपालमेतत् । 
वहथाशुचि खपरं छिपरथ न कथकारसुपास्यते क्पारी ॥ १३ 

नरशीषकुशोशयेररुभ्ध्वा रुधिरक्तेपधुना च भेरवाचांम् । 
उपया समपया सरोरुह्ष्या कथपाश्िषवपुपुदं प्रयायात् ॥ १७ 

इति जस्यति भेरवागमानां हृदये कापुरुपेति तं विनिन्य । 
निरबाखयदासविर्समाजात् पृरूषैः स्वेरधिकारिथिः सुधन्वा ॥ १५ 

शरङटीकुटिराननधलोष्ठः सितञ्द्रम्य परण्वधं स मूख; । 
भवतां न शिरांसि चेद्विमिन्धां क्रकचो नाहमिति बुबन्नयासीतर् ।॥ १६ 

रुषितानि कपानां इखानि प्रख्याम्मोधरभीकरारवाणि । 
अभ्रुना प्रहितान्यतिप्रसंर्यान्यभियातानि सथुदतायुधानि ॥ १७ 

अथ विप्रकुरं भयां तद्रतपाखोक्य पहारथः सुधन्वा । 
कुपितः कवची रथी निषङ्गी धनुरादाय ययो श्षरान् विधुश्चन् ॥ १८ 
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अवनीभृति योधयल्यसस्तांस्स्येकलतर ततोऽन्यतो नियुक्ताः । 
ऋकचेन वधाय भूसुराणां द्रतमासेदुरूदाथुधाः सदहसम् ॥ १९ 

अवरोक्य॒कपाङिपद्पाराच्छमनानीकनिकाशपापतन्तम् 
व्यथिताः भ्रतिपेदिरे शरण्यं शरणं शङ्कप्यो गिनं द्विजेन्द्राः 

अधितोमरपटटिशतरिश्चरः प्रनिघांसून भश्युज्छितादृदासान् । 
यतिराद् स चकार भस्रसात्तान्निजहुङ्कारथुबाऽभिना क्षणेन ॥ २१ 

| २० 

तृपति शरेः सुवरणपङ्धेविनिदत्तेः पतिपक्षवक्ूपदेः । 
रणर्युपं सदसरषह्नः सपद यदाऽमन्धुनीन्द्रम् ॥ २२ 

तदतु क्रकचो हतान् खकफीयानरूजांश्च दिजपुङ्खवानुदीक्ष्य । 
अतिप्रात्रविदृयमानचेवा यतिराजस्य समीपपाप भूयः ।॥ २३ 

कुमताश्रय प्य मे प्रभावं फएरपाप्स्यस्यधुनैव कमणोऽस्य । 
इति हस्ततले दधलकपाल क्षणपध्यायदसो निमीस्यनेत्रे | २४ 

सुरया परिपूरितं कपाटं श्चटिति ध्यायति मेरवागपन्ने । 
स निपीय तदधेमधमस्या निदधार स्मरति स भेखं च ॥ २५ 

अथ पत्यशिरःकपार्पारी रनज्वाटनराछटस्िश्चुखी । 
विकटपकटाद्रहासश्चाली पुरतः पादुरभून्पहाकपारी ॥ २६ 

तव भक्तननद्रहं दशा सञ्जहि देवेति कपाङिना नियुक्तः 
कथपात्मनि मेऽपराध्यसीति ऋरकचस्येव शिरो नहार रुष २७ 

यपिनामृषभेण संस्तुतः सन्नयपन्तधिमवाप देवव्यंः । 
मखिछेऽपि सिरे कटे लानापद्रमानसुरछं द्विजाः प्रहा; ॥ २८ 

यतिराडथ तेषु तेषु दशेष्विति पाषण्डपरान् द्विजान् षिपथ्नन् | 
अपरान्तपहाणेवोपकण्ठं प्रतिपेदे प्रतिवादिदषहन्ता ॥ २९ 

विलास चरत्तरद्हस्तेनदराजोऽभिनयनिगरढमर्थम् । 
अवधी रितदुन्दुभिखनेन प्रतिवार्दव पदान् प्रहारेण ॥ ३० 
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बहुट्मत्रानयं नडास्ा सुमनोभिपेथितश्च पूरैमेव । 
इति घिन्धु्ुपेक्ष्य स क्षमावानिव गोकणेशुदारधीः प्रतस्थे ॥ 

अवगाह्य सरित्पति स तत्र भरियमासाय् तुषारसैरपुञयाः । 
स्तवसत्तमपद्धुताथेचित्र रचयापास युजङ्दतरम्यम् ॥ 

तदनन्तरमागपान्तविच्ां प्रणतेभ्यः प्रतिपादयन्तमेनम् । 
हरदत्तसमाहयोऽधिगम्य खगुरं सङ्धिरतै स्म नीरकण्टम् ॥ 

भावन्निह शङ्कराभिधानो यतिरागलय जिगीषुराथपादान् । 
सववश करतभटूपण्डनादिः सह रिष्येमिरिशाल्ये समास्ते ॥ 

इति तद्वचनं निश्चम्य सम्यग््रथितानेकनिबन्धरनहारः । 
शिवततपरसूनभाष्यतां प्रहसन् वाचयुबाच शेववथः ॥ 

सरितां पतिमेष शोषयेद्रा सवितारं वियतः प्पातयेद्रा । 
पटवस्सुरवसमं वेष्टयेद्रा विजये नेव तथाऽपि मे सपः ॥ 

= 0 ह 

परपक्षतपिस्लचश्चदर्कैमेम तरके्बहुधा विक्षीयेपाणम् । 
अधुनैव मते निनं स प्यखिति नखनिरगादनस्पकोषः ॥ 

सितभूतितरङ्खिताखिलङ्धः स्फुरणस्द्रक्षकटापकम्रङण्ठैः । 
परिवीतमधीतशेवशादचेषैनिरायान्तपयुं ददर रिष्येः ॥ 

अधिगलय पहर्षिस्िकपं कषिरातिष्ठिपदात्पपक्षमेषः । 
ल्ुकतातकृतास्पक्षाखतः पराक्पिकाचायं इवाऽऽत्मक्चास्रपद्धा ॥ 

भगवन् क्षणपात्रपीक्ष्यतां तसथपे तु स्फुरदुक्तिपाखं मे । 
५५ 

इति देशिकपुद्धवं निवाय व्यवदत्तन सुरेश्वरः सुधीशचः ॥ 

सुमते तव कोशं विजान खयमेवेष मनिः भ्रतित्रवीतु । 
इति ते षिनिवलय नीरुकण्ठो यतिकण्टीरवसंगुलस्तदाऽऽसीत् ॥ 

परपक्षविसावरीमराङेवेचनेस्तस्य तं चखण्ड दण्डी । 
अथ नीखगरः खयपप्तरक्षां जदददेतमपाकरिष्णुरूचे ॥ 

159 

२७ 
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प्रश॒मिस्तदक्तीति यद्लयीकेः कथितोऽथः स न युञ्यते तदिष्टः । 
अभिदा तिमिरपकाश्चयोः कि घटते हन्त विरुद्धघपवचखात् ॥ ४२ 

रपितसतिविम्बयो सिवा भिद्धटतामिद्यपि त्ष्छतो न वाच्यम् । 
धङकरे प्रतिबिम्बितस्य पिथ्यात्रगतैर्व्यापरिवादिदेशिकोक्तया ॥ ४४ 

धरुरस्थयुखस्य बिम्बवक्ताद्धिदया पाग्वगरोकरोकनेन । 
प्रतिबिम्वितपाननं मृषा स्यादिति भावर्कपताुगोक्तिका च ॥ ४५ 

न च पायिकजीवनिष्ठमोव्येश्वरसापैज्ञविरुद्धधमैवाधात् । 
उभयोरपि चिर्खरूपताया अविशेषादभिदेव वास्तवीति ॥ ४६ 

न दि पानशते! स्थितस्य बाधाऽपरथा दत्तनङाञ्ञटिभिदा स्यात् । 
विपरीतहयतस्वगोखबाधाद्धयपन्ो निजरूपकेक्ययुक्त्या ॥ ४७ 

यदि पानगतस्य हानपिष्टं न भवेत्त न चेश्वरो ऽहमस्मि । 
इति भानातेस्य जीवसर्वेवरभेदस्य न हानपप्यभीष्टम् ॥ ४८ 

इति युक्तिदातेः स नीखकण्ड! कविगक्षोभयदद्वितीयपक्षम् । 
निगपान्तवचः्रकाशयमानं कर्मः पद्मवनं यथा प्रफुद्धभ् ॥ ४९ 

अथ नीरुगरोक्तदोषजाछो भगवानेवपवोचदस्तु कामम् । 
शृणु तखमपीति संप्रदायभ्रुतिवाक्षयस्य पराबरेऽभिसन्धिम् ॥ ५० 

नु वाच्यगता विशुद्धताधीरिह सोऽप्ावितिविरो धने । 
अविरोधि तु वा्यमाददेवये पदयुग्मं स्फुटमाह को विरोधः ॥ ५१ 

यदिरहोक्तपतिप्रसञ्जने भो न भवेन्नो हि गवाश्वयोः प्रपाणम् | 
अभिदापटकं तयोयतः स्यादुभयोरक्षणयाऽभिदानुभूतिः ॥ ५२ 

नयु मोल्यसषमस्त विखधर्मान्वितजीवेन्वररूपतोऽतिरि क्तम् । 
उभयोः परिनिष्ठितं खरूपं बत नास्त्येव यतोऽत्र ठक्षणा स्यात् ॥ ५३ 

इति चेन्न समीक्ष्यपाणजीवेन्वररूपस्य च कख्ितत्वयुक्तया | 
तद्धिष्ठितपल्यवस्तुनोऽद्धा नियमेनैव सद्ाऽभ्युपेयतायाः ॥ ५४ 
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भवताऽपि तथा हि दृश्यदेहाद्रहमन्तस्य जडस्वमभ्युपेयम् । 
परिरिष्षुपेयमेकरूपं ननु किञ्चिद्धि तदैव तस्य रूपम् ॥ ५५ 

जगतोऽसत एवमेव युक्तया खनिरूप्यस्रत एत्र कल्पितखात् । 
तद् धिष्टितभूतरूपमेष्ये नु किञ्चिद्धि तदीश्वरस्य सत्यम् ॥ ५६ 

तदिह श्रुतिगोमयखरूपे निरूपाधो न दि गोल्यकपकखि । 
न जपाङ्क पुपात्तरो दितिजः स्फटिके स्याज्िरूपाधिके प्रसक्तिः ॥ ५७ 

अपि मेदधियो यथाथतायां न मये मेदद्शः श्रित । 
विपरीतश छनथेयोगो न भिदाधीर्षिपरीतधीर्यतः श्यात् ॥ ५८ 

अभिदा श्रुतिगाऽप्यताखिकी चेस्पुरूपार्श्रतरणं न तद्वतो श्यात् । 
अशिवोऽहमिति चरमस्य शाखाद्धिुपानखगतेसिास्ति बाधः ॥ ५९ 

तदवाधितकस्यनाक्षतिनौं श्रतिसिद्धासपरेक्यवुद्धिवाधः । 
निगमात् प्रर विलोक्यते माकरणं येन तदीरितस्य बाधः ।॥ ६० 

वःपिभिवहुधा परास्मतन्चं पुरुषाथस्य च तखपप्यथोक्तम् । 
तदपास्य निरूपतप्ररारो मवताऽपो कथमेक एवं धार्यः ॥ ६१ 

प्रबश्रुतिपानतो विरोधे बरृहीनस्पृतिवाच एव मेया; । 
ति नीं तिबिराचयी विरुद्धं न ऋषीणां वचनं प्रपालपीयात् ।॥ ६२ 

ननु युक्तियुतं पहिवाकये श्रतिवदयाह्यतपं परं तथा दि । 
परतिदेहमसो विभिन्न आत्मा सुखदुःखादि षिचित्रतावलोकात् ॥ ६३ 

यदि चाऽऽप्मन् पकृता तदानी मतिदुःखी युवराजो ख्यमीयात् । 
अगुकः सपुखोऽयुकस्त॒ दुःखीत्यनुभूतिने भवेत्तयोरमेदात् ॥ ६४ 

अयमेव विदन्वितश्च कतां न हि कतेखमचेतनस्य चम् । 
अत एव शुनेभवेत्छ कतां परमोक्तखमतिपरसङ्गदुषटम् ॥ ६५ 

* ^ व्रि रोघेत्वनपेश्च स्यादसति दाचुमानम् इति ज्ेमिनीयसूजम् ॥ 
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पुरुषार्थं इदैष दुःखनाश्चः सकरस्यापि सुखस्य दुःलुक्ात् । 

अतिहेयतया पपरथेता नो विषपृक्तान्तवदिलयभेग्रणक्तेः ॥ ६६ 

इति चेन्न सुखादिचित्रताया पनसो घपैतयाऽऽलमेदकलम् । 

न कथञ्चन युञ्यते पुनः सा घटयेलल्युत मानप्तीयमेदम् ॥ ६9 

चितियोगविशेष एव देह फू तिमत्ताघटको ऽप्यचेतने स्यात् । 

तदभावत एव कर्तृता स्यान्न ठणादेरिति कलने वरायः ॥ ६८ 

विषयोत्थ्ठखस्य दुःखयुक्तवेऽप्यरयं ब्रह्मघुखं न दुःखयुक्तप् । 

पुरषाथेतया तदेव गम्ये न पुनस्तुच्छकदुःखनाशमात्रम् ॥ ६९ 
[द 

इति युक्तिशतोपवृ दित्थैवैवनैः शरसयत्रोघमो विदः । 
यतिरातपपतते प्रह्ताध्य शेवं परकृदशनदारभेरजपात् ॥ ५० 

विजितो यतिभूभूहा स शैवः सद ग्रेण विरज्य च खमभाप्यम् 
शणं प्रतिपेदिवान् पहि दृरदत्त्युंः सहाऽस्सरिष्यः ।' ५१ 

यपिनामूषभेण नीलकण्ठं नितमाक्ण्यं मनी पिधूर्यवयम् । 
सहसोदयनादयः करवाना; परमदतथुषश्चकम्पिरे स ॥ ७२ 

विषयेषु वितत्य नेजपाष्याण्यथ सोरु तत्र तत्र । 
वहुधा विबुधैः प्रशस्यमानौ भावान् द्राखतीं पुरीं धिवि । ७३ 

अजयोरतितप्त् चक्राकरतिो हाहतसंभृतव्रगाङ्काः । 
शरदण्डपहोदराध्वरपुण्डास्तु्सीपणपनायकर्णदेशाः ॥ ५४ 

शत; समवेत्य पाश्रात्रस्त्ूतं प्चमिदा विदं वदन्तः । 
मृनिशिष्यवररतिपमिस्मेगृणराजेखि इञ्जराः प्रभन्राः ॥ ७५ 

इति वेष्णवरैवशाक्तपोरथुखानात्पवकंबदान्विघ्राय । 
अतिवेटवचोक्षरीनिरस्तपरतिवायलयिनीं पुरीमयासीत् ॥ ७६ 
सपदि प्रतिनादितः पयोदखनशङ्काङलगेहके फ्रिज: । 
शरभृन्युङटादणामृदङ्ग्निरथ्रूयत तत्र भूर्िताञ्चः ॥ 
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पकरध्वजविद्िडा पि िद्राञघ्रपहुपुष्पमुगन्धवन्पर द्धः 
अगरूद्धवधूरधूपिताश्ं स महाकालनिवेशने विवेच ॥ 
भगवानमिवन्च् चन्द्रमौटि एनिष्नदैरमिवन्धपादपद्ः । 
श्रपहारिणि पण्डपे पनीते स विश्राप विखलखगमभावः । 
कथये कथयास्मदी यवार्तापिह सोभ्येति स भद्रभास्कराय । 
विप्तसजे वद्नेवदाय्रणण्यं सुनिरभ्य्भेगतं सनन्दनायमर् ॥ 

अभिरूपङलाव॑समूतं बहुधाभ्यादरतप्ैवेदरारिम् । 
तमयननिरस्तदुःसपत्ने प्रतिपयेत्यघुवाच बावद्कः ॥ 

जयति स्म दिगन्ताीतकविभेगवाऽ्श्ङ्रयो मिचक्रबदीं । 
प्रथयन् परमाद्वितीयदत्छं शमयंस्तत्परिपन्थिवादिदपप् ॥ 

कन प्म 

स॒ जाद बुधाग्रणीमेवन्तं ङुमतोसेक्षिवमतष्रत्तजाछ्म् । 
अधिभूय व्ये त्रयीङ्िखानां सपरवादिष्म परावरेऽभिसतन्षिम् ॥ 

तदिदं प्रिगरहयतां पनी पिन् मनसाऽऽख्रोच्य निरस्य दुतं खम् । 
अथवाऽस्सदुदयरतकेवज्पतिषातात् परिरश््यतां स्वपक्षः ॥ 

इति ताप्वदेदपूवेवर्णा मिरमाकण्य तदा स ठब्धव्णैः । 
यशसां निधिरीषदात्तरोषस्तष्ुवाच पपन यतीन्दरङ्िष्यम् }; 

धरकमेष न छशरुत्राजुदन्तं मम दुरबादिवचस्ततीसुदन्तम् । 
परकीतिव्रिसाङ्कुरानदन्तं विदुषां सूर नानटसदं तम् ॥ 
मम॒ वदति हक्तिगुम्फ्ठन्दे कणभुग्जल्पितमयतारुपेति । 
क परस्य पलायते भरखापः सुषियां केव कथाऽधुनातनानाम् ॥ 

ति वादिनपन्ररीत् सनन्दः कुशषछोऽयेनमविज्ञ माऽवमंस्थाः । 
न हि दारितभूधरोऽपि टङ्कः प्रभवेदरजपणिममेदनाय ॥ 

स॒ तमेव्ुदीये तीयकीर्तेरपकण्डे प्रतिपद्य सद्विदग्यः | 
सक्र तदवो चदादुपूर्पां ख पहसाऽपि यतीशमासक्षाद ॥ 

८ 
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अथ मास्करपस्करिपवीयो बहुषाक्षेपसम्थनपषीणो । 
र, ग्ट, € + ट, (= 

बहुभिर्वैचनेसदारषरेव्यदधातां विजयेषिणो षिवादम् ॥ ९० 

अनयोरतिचित्रहषब्दशय्यां दधतो दुनेयमेद रक्तपुक्तयोः । 
पटुवादमपेऽन्तरं तटष्थाः श्रुतवन्तोऽपि न किञ्चनान्वविन्दन् ॥ ९१ 

अथ तस्य.यतिः समीक्ष्य दाक््पे निजपक्षाग्जशरन्नडाबनभूतम् । 
बहुधाऽऽक्षिपदस्य पक्षपायां दिबुधानां पुरतोऽपमातकक्ष्यम् ॥ ९२ 

अथ भारकरदिस्खपक्षगुष्त्ये विघरुतो वाग्मिघ्ररः पगदमयुक्तया । 
भ्रुतिशीषवचःप्रकारयमेवं कविरद्रैतमपाकरिष्णुरूचे ॥ ९३ 

प्रशर्भिस्त्वददीरितं न धुक्तं प्रकरतिर्जीषरपरात्मेदिफेति । 
न भिनत्ति हि जीषगेश्षगा दोभयमावस्य तदुत्तरो द्वत्वत् ॥ ९४ 

युनिरेवपिहो चरं बमापे प्ङ्करो वा प्रतििम्बविभ्बभेदी । 
कथपीरय वक्तपात्रगश्रे्ितिमात्राभिदियं तथेति तुल्यम् ॥ ९५ 

चितिमात्राप्रदृल्युपाथेजहतो बिम्बपरास्मपक्षपातम् । 
प्रतिषिम्वितजी वपक्षपाती यु्करस्येव षिर्ध्यते न जातु ॥ ९६ 

अविकारिनिरस्तसद्धवोधेकरसास्माश्रयता न युज्यतेऽस्या;ः । 
अत एव विरिषटसंनितखं प्रकृतेः स्यादिति नापि शङ्कनीयम् ॥ ९७ 

न हि पानकथा विशिष्ासवे मवदापादित रक्षते तथा हि| 
अहृमन्न इति भरतीतिरेषा न हि पानखपिहाश्नुते तथा चैत् ॥ ९८ 

अनुभव्यदहमिलयपि प्रवीतैरनुभूतेश विरिष्निष्ठता स्यात् । 
अजडानुभवस्य नो जडन्तःकरणस्थलपितीष्ता न तस्याः ॥ ९९ 

ननु दाहकता यथाधियोगादधिष्ूटं व्यपदिश्यते तथेव 
अनुभूतिपरदास्योगतोऽन्तःकरणे सा व्यपदिषयतेऽनुभूतिः कषयाय 4 

१०० 

भ्नष्षिरि इति चेन्मेवमिहापि तस्य मायाश्रयचिन्पात्रयुते तथोपचारः 
न पनस्तदुपाधियोगतोऽन्तःकरणस्येति समाऽन्यथागतिदिं ॥ १०१ 
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न च तत्र हि बाधकस्य ससखादियपस्तु प्रकृतेन साऽस्त्यवापात् । 
इति वास्यपरिहापि तज्चित्ते तदुपश्िलययुतेश्च बाधक्रतात् ।॥ १०२ 

अधिमुप्त्यपि चित्तवति तस्याद्यदि चाज्ञानपिदं हृदाधिते स्यात् । 
तदिहास्ति न मानद््छरीत्या परह्वेरैश्यविरिषटटनिष्टतायाम् ॥ १०३ 

ननु न प्रतििन्थिकेव सुक्ताषिति सा दृर्त एव चिद्भमेति । 
परतिषन्धकशन्यता तु सुपेः परमासमेक्यगतेः सतेति वाक्यात् ।॥ १०४ 

न च तत्र च तर्ष्यितिपतीतिः सति संपद्य विदुने हीति वाक्यात् | 
शरतिग स्तद धिक्षिपलयमावपरतिपत्तेने च निद्धमोऽतर नेति ॥ १०५ 

किमु निल्यमनिलमेव चेतस्मथमो नेह समस्ति युक्तयभावात् । 
अनिवतेकपखतोऽस्य नान्त्यो न हि भिन्याद्विरोपि चिलपकाश्चः ॥ 

न च तच्छपयेन्डप्काशोऽप्यतिरोधात् सुतरां जडउखतोऽस्य । 
तदिहापतिषन्धकसखमस्य प्रभवेत् किचि तदखाग्रहादि ॥ १०७ 

इति चेदिदमीरय श्रमः फो मनुजोऽदं सिति शो्पीति चेन्न । 
अतिषिस्प्रतिक्ीटता तवाहौ गदितुः समेपदा्यसङ्करस्य ॥ १०८ 

भमितिखघुपाश्रयन् पूर्त तेरछुकः खण्ड इति खाशाच्सिद्धात् । 
भिदभिदद्रयग)त्तरतहेतो धियमेतां तु किमिच्युपेक्षसे खम् ॥ १०९ 

अनुमानमिदं तथा च सिद्धं विप्रता घीः प्रमितिभिदाभिदलात् । 
इह चार् निदरैनं भवेत् सा तव खण्डोऽयमिति प्रतीतिरेषा ॥ ११० 

ननु संहननादधीः प्रमाणं न भवस्येव निषिद्धयपानगखात् । 
इदपिति प्रतिपन्नरूप्यधीवलवला सतयतिपक्षतेति चेन्न ॥ १११ 

व्प्रभिचारयुतलतोऽस्य खण्डः पश्युरिलयत्र तदन्यधीस्थगरण्डे । 
इतरत्र निषिध्यमानखण्डो ह्िखितत्वेन निरूक्तहेतुमचात् ॥ ११२ 

ननु हेतुरयं विवक्ष्यतेऽत्र प्रतिपन्नो पधिके निषेधगस्म् । 
इति चेन्न विवक्षितस्य हेतोनपरभिचारात् एुनरप्यश्रुत्र चैव ॥ ११३ 
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नयु गोख उपाधिके खघ्रुष्य प्रतिपन्नस्य हि तत्र नो निषेधः 
अपितु प्रथमानघरुण्ड इल्यत्र तथा च व्यभिचारिता न हेतोः ॥ ११४ 

इति चेन्न विकसपनापदसात् किञ्च॒ खण्डस्य तु केवठे निषेधः । 
उत गोखसपन्विते स पण्डे प्रथमो नो घटते प्रसक्तयभावात् ॥ ११५ 

न हि जापि खण्डक प्रपक्तः परयुण्टस्तिति संपरसक्तयभावः | 
चरपोऽपि न गोखयुक्त्रण्डे खटु खण्डस्य निषेधका एव ॥ ११६ 

सखविरोषणभूतगोख एव स्फुटमेतस्य निषेधनं श्रतं स्यात् । 
तदिहो दितहैतुसखतोऽस्य व्ययिचारो द्वज्ररेप एव ॥ ११७ 

ननु भातितराग्णधिरतादख्देतद्यवहततेति चेन्न । 
अहमो ऽनुभवेन साधनवग्यापकमभावादबालयनन्तरं च ॥ ११८ 

ननु तद्रयवहारसंखिदाया इह तत्केन कमपरित्यनेन मुक्तो । 
शरतिवाक्यगतेन संमतीतेव्यवहतने कथं चिदेति चेन्न ॥ ११९ 

तदिदं घटते पतेऽस्पदीये तदबोधोह्सितस्वतोऽखिरस्य । 
तदबोधये छयोपपत्तेगतः सत्यतया छिदा नते स्यात् | १२० 

ननु पञ्चषु त॒ स्थेषु भेदो ह्यमिदा नो तु शरीरदेहिनोस्ते । 
परथितस्थटपश्चकेतरसखात् फलिता ह्यत्र तथा च हेतरसिद्धिः ॥ १२९१ 

इति चेन्न विकरपनासहत्वानिपटितानां भिदभेदतन्त्रता किम् । 
उतत वा पृथगेव तत्र नाऽभ्यो पिरिताः पश्च न हि कचिद्यतः स्युः ॥ 

चरमोऽपि न युज्यते तदाऽ्ड्वाङ्धिक भावस्य च तन्त्रता न कि स्यात् । 
न च योजक्गोरवं च दोषः प्रकृते तस्प तवापि पम्मतल्ात् ॥ १२३ 

अपि चान्यतपस्य जातितद्रखभरतीनां घटकत्व आग्रहेत् । 
अपि सोऽ न दुरमिदासाङ्धकयोः कारणकायेमावमावात् ॥ १२४ 

न च वास्यपिदं परासनलात्पकरस्यापि न जीवकार्तेति । 
तदमेदत एव सवेकस्यप्युपपत्तरिह जीवकायतायाः ॥ १२५ 
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तद सिद्धि्ुखानुपानदोषानुदयादुक्तनयस्य निर्मम । 
श्रपधीप्रमितिलवेदिनोऽतस्त न भरान्तिपदाथ एव सिध्येत् ॥ १२६ 

अपिच श्प एष कि तवान्तःकरणस्थेति चिदात्मनोऽथवाऽपो । 
परिणाम इहाऽऽदिपो न तस्याऽऽ्सगतसानुमव्रस्य भङ्कपत्तेः ॥ १२७ 

ननु रक्ततपपद्नयोगात् स्फटिके पंस्फुरणं यथाऽरुणिश्नः । 
श्रपसंयुतचित्तयोगतोऽस्य खपणस्यानुभवस्तथाऽऽत्यनि स्यात्। १२८ 

इति चेदयमीरयाऽऽत्पमयोगो भ्रपणस्याऽऽश्चित एष सन्नघन्वा । 
प्रथमो घटते न संखजेस्तेऽपर्थाख्यातिवदस्य शुन्यकलात् ॥ १२९ 

चरमोऽपि न युञ्यतेऽपरोप्ष पथनस्यानुपपय्यमानतायाः । 
परिणापविशेष आसनोऽसो चरम इत्येष न युञ्यतेऽन्लयपक्षः ॥ १३० 

असभागतयाऽऽखनो निरस्तेतरयुक्तेः परिणलययोग्यतायाः । 
परिणल्ययुजेश्च योग्यतायापपि बुद्धयाछृतितथिदालनोऽस्य ॥ १३१ 

न हि नियचिदाश्रयपरतीचः परिणापः पुनरन्यचित्खरूपः । 
गुणयोः सथुदायगलययोगाद्रणतावान्तरनातितः सनाल्योः ॥ १३२ 

युगपत्समवेति नो हि शोछ्यद्रयकं यत्र च इुत्रचिचदेतत् । 
ननु चिन्न गुणो गुणी तथा च प्रपरेननोदितदुषतेति चेन्न । १३३ 

कटकाश्रयभूतदीपदस्नो रुच काधारकमवव्रतयैव । 
अविनाशिचिदाश्रयस्य भूयोऽन्यचिदाधारतया स्थितैरयौगात् ॥ १३४ 

न च संस्कृतिरग्रहोऽप्यविद्या ्रमशब्दाथनिरत्तयपंमवेऽपि । 
भ्रपघंक्ञितवस्त्वसंमवेन श्रप्तपादितपंस्छृतेरयोगात् ॥ १३५ 

अपि नाग्रहणं चितैरभावधितिरूपग्रहणस्य निदयतायाः । 
तदसंभवतो न हर्यमावस्तद भावेऽपि विदास्मनोऽवमाप्ात् ॥ १३६ 

न च भञ्चकपीक्ष्यते न तस्योपगमे दुःखजडान्रतात्मकस्य । 
इति बास्यपष्ठण्डट्र सिरूढे्वरबो धस्य निवतकत्वयोगात् ॥ १२७ 
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अपि चेषएठतदन्यरैतुधीजे जगतः कृद्यङ्कृती न ते परटेते । 
सक्ररव्यवहारसङ्कगरस्रात्तदषं जीवनिकाऽ्पि दुरुेमा ते ॥ १३८ 

इति युक्तिशतैरम्त्यकीतिः सुपतीन्दरं तमतन्द्रितं स जिला । 
श्रतिभावविरोधिमावमानं विमतग्रन्थपमन्थरं ममन्थ ॥ १३९ 

इति भास्करदुपतेऽभिभूते भावदादकथामुधा प्रससे | 
घनवापिकवारिवाहजाछे विगते शारद चन्द्रचन्दरिकेव ॥ १४० 

स कथाभिरवन्तिषु प्रसिद्धान् विबुघान् बाणमरयुरदण्डिमरुख्यान् । 
शिथिदीकृतदुमताभिमानानिजमाष्यश्चवणोतुकाथक्रार ॥ १४६१ 

प्रतिपश्य तु बाहूलिकान् महर्षौ विनयिभ्यः प्रविद्रणति खमाष्यमू । 
अत्रद्रपहिष्णवः प्ीणाः सपये केचिदथाऽऽहताभिधाने ।॥ १४२ 

ननु जीवमजीवमास्वं च श्रितवस्संवरनिजरो च बन्धः । 
अपि मोक्ष उपेषि सप्रपख्यान्न पदार्थान् कथमेव सप्तभङ्कधया ॥ १४३ 

कथयाऽऽ६त जीवपस्तिकाये स्फुटमेवंविध इत्युत्राच मौनी । 
अवदत्त च देहतुस्यमानो दटकरमाष्टकवे एतथ व्िद्रन् ॥ १४४ 

अपहाननणुघटादिवल्स्याल्स न निद्योऽप च मादुषाच देहात् । 
गजदेहपयन्विशेन्न कृस्छं॒प्रविशेच प्टुषिदैहमप्यङ्कः सः ॥ १४५ 

उपयान्ति च केचन प्रतीका महता संहननेन सङ्धमेऽस्य 
अपयान्ययिजग्ुषोऽस्पदेहं तदयं देहसमः पमश्रतेथ ॥ १४६ 

उपयन्त इमे तथाञययन्तो यदि वर्प्मव न जीवतां भजेयुः । 
प्रभवेधुरनासनः कथं ते कथमासावयवाः प्रयन्तु तस्मिन् ॥ १४७ 

जनितारहिता; क्षयेण हीनाः सष्ुपायान्लयपयान्ति चाऽऽत्मनस्ते । 
अञुकोपचितः प्रयाति कृतं त्वभ्ुकेथापचितः प्रयालङ्धत्लम् ॥ 

किमचेतनतोत चेतनखं वद तेषां चरमे षिरुद्धपल्या | 
वपुरुन्पथितं भवेत्त पर्वे अत कार्स्येन वपुन चेतयेयुः ॥ १४९ 
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चख्यन्ति रथं यथेकमत्या बहवो वाजिन एवपपरतीताः । 
इतरेतरमद्कमेजयन्तु ह्ञपते चेतनतापपि प्पद्य ॥ १५० 

बहोऽपि नियामकस्य स्खास्सुमते तन्न भनेयुरेकमल्यम् । 
कथमत्र नियाप्कस्य तद्रद्रिरहात् कस्यचिदप्यदो घटेत ॥ १५९१ 

उपयान्ति न चापयान्ति जीवावख्वाः किन्तु महत्तरे श्चरीरे । 
विकषन्ति च सङ्क न्त्यन्ष् यतित्रयत्रि निदनं जलौका ॥ १५२ 
यदि चेबप्मी सविक्रियतवाद्वटतते च विनश्वरा भवेयुः । 
इति नश्वरतां प्रयाति जीवे कृतनासातसङ्कपो भवेताम् ॥ १५३ 

अपि चेवमछाबुग्द्धवाभ्थो निनकरपाष्कमारमग्रनन्तोः । 
सततोध्वेगतिससूपपोक्षस्तव सिद्धान्तघपथितो न सिध्येत् ॥ १५४ 

अपि साधनभूतपप्रमङ्धीनयपप्याहत नाऽऽद्रियापहे तै । 
पपा्थेपतां विरोधमाजां स्थितिरेर्त्र हि नेकदा घटत ॥ १५५ 

इति माध्यपिकेषु मग्रदर्ेष्वय भारप्याण स नेमिरे वितल । 
दरदान् भरतांथ शुग्सेनान् ुस्पाश्वारप्ुखान् बहू नजपीत् ।॥ १५६ 

पटुयुक्तनिकृतपवशास्रं गुरभदटदयनादिकेरनय्यम् । 
स हि खण्डनकारमृढदरपं बहुधा व्यु वक्व चकार ॥ १५७ 

तदनन्तरमेष कामरूपानधिगत्यामिनवो पशड्दगप्रम् । 
उजयतकि शाक्तयाष्यकारं स च मप्र पनसेदमाटुन्ैचे ॥ १८५८ 

निगमाग्जविकाडिवाकमानान सपोऽद्ुष्य विरोक्यते तरिर क्याम् । 
न कथञ्चन पदरदोबदाऽप्ौ तदप देवतक्रखया हरेयम् ॥ १५९. 

इति गरूढपसरो परिचिन्लय पश्चात् सह शिष्यः सहसा खश्ञक्तमाप्यम् । 
परिहदयय जनापवादभीत्या यिनः रिष्य इवान्व्रततेषः ॥ १६० 

निजिष्यषटं गताबुदीस्यानिति कृखाऽथ विदेहक कलायः । 
विहितापचितिस्तयाऽ्धषङ्धेष्वयपास्तीये यश्चो जगम गोंडान | १६१ 
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अभिभूय मुरारिपिश्रवय सहसा चो दथनं विजित्य वादे । 
अवधुय च धपगुप्पिश्रं खयश्ः परोढमगापयत्स गोडान् ॥ १६२ 

पूवं येन विरहिता द्विनवरास्तस्यासतोऽरीन् ढौ ` 
बुद्धस्य परबिभेद परकरिवरस्तान् भास्करादीन् क्षणात् । 

शाखास्नायविनिन्दकेन कुधिया कूटवादायहा- ' 
न्ष्णातो निगपागमादिषु पतं दक्षस्य कुटग्रहे ॥ १६३ 

शक्तेः पाशुपतैरपि क्षपणकैः कापाच्मिष्णै- 
रप्यन्यरखिषेः खि खलु खेदुवादिभिरवेदिकम् ! 

गि रक्षितुपरुग्रवादिषिजयं नो पानहैतोव्यैघा- 
त्सवेज्ञो न यतोऽस्य संभवति सम्पानय्रहूयस्तता ॥ ` १६४ 

दिष्टे पङ्कजविष्ठरेण जगवापायेन तत्पूनुभि- 
निर्दिष्टे सनकादिमिः परिचिते प्राचेतसायैरपि ¦ 

भ्रोतद्ितपथे परासभिदुरान दुर्वादिनः कण्टकान् 
परोद्धल्याथ चक्रार् तत्र करुणो पोक्षाध्वगक्चुण्णताम् ॥ १६५ 

शान्तिदानििविरागते ह्यपरतिः क्षान्तिः परैकायता 
श्रद्धेति प्रथिताभिरेधिततनो षडव्रक्तवन्मातमिः । 

भिक्षुक्नोणिपतो पिचण्डिरतरोचचण्ड तिकण्डचल- 
त्पाखण्डासुरखण्डनेकरसिके बाधा बुधानां इवः ॥ १६६ 

यत्राऽऽरम्मजकादराकलकटेलोंकायतो विद्रतः 
काणाः काणयुजास्तु सन्यरजप्ता साख्यधृताऽ्ाख्यधीः । 

युद्धवा तेषु पलायितेषु सहसा योगाः सहैवाद्रषन् 
को वा वादिभमटः पटुञुषि भवेदरस्तुं पुरस्तन्धनेः ॥ १६७ 

उच्चण्डे पणवन्धवन्धुरतरे वाचंयम्ष्मापे 
पूवं पण्डनखण्डने सथ्ुदभू्रो डिण्डिपाडम्बरः 

` नाता; शब्दपरम्परास्तत इमाः पखण्डदुर्वादिना- 
प्च श्रोत्रतरारपरीषु दधते दाबानरञ्वारताम् ॥ १६८ 
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` बुद्धो युद्धसञ्रतः किख पुनः स्थिखा क्षणाटदतः 
कोणे द्राकणयुग््यखीयत तपरःस्तोपाद्रतो गोतमः । 

भग्रोऽपो कपिः प्रायत् ततः पातञ्ञखाथाञ्ञशि 
चक्रस्तस्य यती रितुतुरता केनोपपीयेत सा ॥ १६९. 

दस्तथा गृहीताः कतिचन समरे वेदिका बादियोधाः 
काणादा्याः परे तु प्रपरममभिहता हन्त खोकायताच्याः । 

गाहे बन्दीदृतास्ते सुचिरमथ पुनः खस्वराञ्ये नियुक्ताः 
सेवन्ते तं विचित्रा यतिधरणिपतेः शरुरतावा दया वा ॥ १७० 

हान््याद्यणेववाडवानटरिखा सलयाथ्रग्ालया दया- 
ज्योत्सादशेनिश्ाऽथ श्ञान्तिनिछिनीराकाशशाङ्कदुतिः 

आस्तिकयद्रपदावपावकनवञ्बारवली सस्कथा- 
हंसी प्रष्डखण्डि दण्डिपतिना पाखण्डबाख्धण्डी ॥ १७१ 

अदेतामृतवषिभिः पगुरुव्याहारधाराधरैः 
कान्तेईन्त समन्ततः प्रछपरेसत्छतततापत्रयेः । 

दुभिक्ष खपैकताफटगतं दुभिक्षुषेपादितं 
शान्तं संप्रति खण्डिता निबिडाः पाखण्डचण्डातपाः ॥ १७२ 

शान्तानां सभराः कपाटिकपतदग्रादयहव्यापृताः 
ऋ 

फाणादपतिहारिणः क्षपणकक्षोणीश्षेताटिकाः । 
समन्ता दिगम्बरान्वययुवश्ावाकवशो डरा 

नव्याः केचिद प्ुनीश्वरगिरा नीताः कथाशेषताम् ॥ १७२ 

इति सकलदिशासु द्रैतवार्ता निदत्त खवयमथ परितस्तारायपद्रेतवस 1 
प्रतिदिनमपि कुषन् सपरसन्देहमोक्षं रवेरिव तिमिरे संपरशान्ते पहः खम् 

इति श्रीमाधवीये तत्तदाशाजयकोतुकी । 
संक्ेपश्ङ्करजये समः पश्वदश्षोऽपवम् ॥ १५ ॥ 

साद्धितः शोकाः 1736. 

१, 

> 
य 1, ~ 
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अथ षोडराः सगः--॥ १६ ॥ 
श्रीमद्चार्यांणां शारदापीटवासवणेनम् ॥ 

अथ यदा नितवान्यतिशेखरो ऽभिनवगृप्रपसुत्तपपान्िकम् । 

स तु तदाऽपनितो यतिगोचरं हतमनाः एृत्वानपगारणम् ॥ १ 

घ ततोऽमिचचार मूढयु द्धयतिज्ञादुलप्चं परूढरोषः । 
अचिकिरस्यतमो भिषग्भिरस्मादजरिश्रास्य मगन्द्राख्यरोगः ।॥ २ 

अंचिकिर्स्यभान्दराख्यरोगप्रसर्च्छणतपङ्करखकषाव्याः । 
अनु ]प्पविशोधनादिरूपां परचर्यापदरतास्य ताटक्रायः ॥ ३ 

मगन्द्रव्याधिनिपीडितं गुरं निरीष््य रिष्याः समवोधयञ्जनेः । 
नोपेक्षणीयो भगवन् पहापयस्तपाडितः श्त्रखिद्धिमाभुयात् ॥ ४ 

पपखहानाद्धवता शरीरके न गण्यते व्याधिकरताऽऽतिरीष्शौ | 
परयन्त एवान्तिक्रवपिना वयं भृशातुराः स्मः सहसा व्यथापत्टाः । ५ 

चिकिर्सक्ा व्याधिनिदानकोदिद्ाः प॑ष्च्छनीया भगर्बाज्नितस्ततः । 
्रद्यघ्तष्रघंप्रति सन्ति परषा नीवातुवेदे गदिताथसिद्धदाः ॥ ६ 

उपेक्षपराणेऽपि गुरावनास्यया शरीरकादर सु्रपासनीनश्वरं; । 
नोपेक्षणीयं गुरटुःखध्वमिदुःखं विनेयेरिति शाञ्लनिश्वयः ॥ ७ 

सखस्थे मबतादसरोरुहदये खस्था वये यन्पधरुपायि्रित्तयः | 
तस्माद्ववेतावकत्रिय्रहा यथा स्वस्थस्तथा ब्राज्छति पृञ्यना पनः ८ 

ठ्थाधिहिं जन्पान्तरपापपाको भोगेन तस्मात् प्षपणीय एत्र | 
अयुज्यमानः पुरूपं न पृश्वेन्नन्पान्तरेऽयीति हि शास्रतव्रादः ।॥ ५ 

व्याधिद्धिधाऽसो कथितौ हि विद्धः कर्माद्खा धातुकृतस्तथेति | 
आद्यक्षयः कमण एव्र टीनाचिकिरपया स्याच्चरप्राद्भितस्य ॥ १० 

सक्षायतां कप्रण पतर संक्षयादव्याधिः प्रतो न विङ्किःस्यते पया 
तच्छरीरं यदि तनिपित्ततः पतसवश्यं न विमेपि क्रिश्चन ॥ 
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सलं गुरो ते न र्रीरलछोभः सृहा्ता नस्तु चिराय तसै | 
त्वन्नीषनेनेव हि जीवने नः पाथश्चराणां जलमेव तद्धि ॥ १२ 

स्वयं कृतार्थाः परतुष्टिितो; कुन्ति सन्तो निजदेहरक्षाम् । 
तस्माच्छरीरं पररक्षणीये तयाऽपि छोकस्य हिताय विदन ॥ १३ 

निषेन्धतो गुरुतरः प्रददावनु्ञां दिभ्यो सिषग्रसमानयनाय तेभ्यः | 
नत्वा गुरु मरतिदिच प्रययुः परहष्टाः रिष्याः प्रवासङ्कशा हरि भक्तिभाजः ॥ 

प्रायो नृपे कविजना मिषना बदान्ये वित्तार्थिनः प्रतिदिनं कुक्षा जुषन्ते । 
तस्मादपी सृपपुरेषु निरीक्टणीया इत्येव चेतसि मनोरथमादघानाः ॥ 

तेऽतीतय देशान् बहुलान् खकशायेषिद्धये क चद्राजपुरे भिषभभिः । 
अवाप्य रन्दशेनमापणानि समानयवस्तान् गुरुवथपाश्वम् ॥। १६ 

ततो द्विनेन्दरैरनिजसेषकेस्तान् सन्तोपितान स्वामिपताथदारैः । 
यदत्र कतेव्य्रुदीयतां तल्कुमः खशत्तयेति वदाञ्जगो सः ॥ १७ 

उपगुरदं भिषजः परिबाधते गद उदेत्य तनु तनुमध्यगः; । ` 
यदिदपस्य र्थियःमदं धुरे ददत रोौगत्पस्तिमिरारयः ॥ १८ 

चिरघुपे क्षता नहमेतकं॒दुरितजोऽयमिति प्रतिभाति मे। 
तदपि शिष्यगणेनिररिस्यहं प्रहितवान् मवद्ानयनाय तान् ॥ १९ 

निगदिते ्ुरि-नेति मिषग्वरा विदधिरे बहुधा गदसक्किाः । 
न च कश्षङ्ाप गदा बहतापदो दिमनसः पटो भिषजोऽभवन् | २० 

अथ भ्ुरि्विमनस्समन्वितानिदमवोचत सिद्धमिषमरान् । 
अटत गेहमगास्सपया बहुगदहूते भवतापित ईषुषम् ॥ २१ 

दिनचयं गणयन् पथिलोचनः प्रियजनो निवसेद्िरहातुरः 
नरपतिर्भवतां क्षरणं ध्रुवे पस च विदेश्चगपे श्ृतवान्यदि ॥ २२ 

स पितदान्न च वो चितरेन्यृपः फणितजी वितपक्षतक्चासनः । 

दरगबन्नृपतिश्चलमानसो मिषजमन्यमस्तौ विदधीत वा ॥ २३ 
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जनपदो षिरखो गददहारेबेहुटरूणजनः प्रकृतेरतः । 
मृगयते भवतो भवतां गृहे गदिजनः सहितुं गदपक्षपः ॥ २४ 

पितृता जनिरस्य शरीरिणः सपवने गदहारिषुं तिष्ठति । 
जनितपप्यफषं भिषजं विना भिषासो हरिरेव तनुभृतः ॥ २५ 

यदुदितं भवता वितथं न तत्तदपि न क्षमते व्रनितुं मनः | 
सुरथु्रं प्रथिहाय पनुष्यगां व्रनितुपिच्छति कोऽ नरः सुधीः ॥ २६ 

इति निगद्य ययुभिषजां गणा विमनसः पटबोऽपि निजान् ग्रह्मन् । 
अथ युनिर्धिजदन्पमतां तनो गुशवरो गुरुदुःखमसोढ सः ॥ 

प्रथितैरवनो परः सदसैरगरकारचयेरथाचिकिस्स्ये । 
प्रवे सति हा भान्दरास्ये स्सरति स स्मरशासनं मनीन ॥ २८ 

स्मरशासनशासनान्नियुक्तो द्विजवेषं परविधाय भूमिमप्तो । 
उपसेदतरश्विनो च देषो सुनो साञ्जनखोचनो सुपुस्तौ ॥ २९ 

यतिवये चिकित्सितं न शक्या परकृ्याजनिता हि ते सुगेषा । 
इति तं सथुदीये योगिवर्य ॒चिबुधो तो प्रतिजगपतुयथेतम् ॥ ३० 

तदनु खगुरगेदापनुस्यं परमन्ं तु जजाप जातमन्युः । 
शरहु्येपदेन वायेपाणोऽप्यरिवर्गेऽप्यनुकम्पिनाऽन्नपादः ॥ ३१ 

अप्नुनैव ततो गदेन नीचः प्रतियातेन हतो पपार गुरः । 
मतिपूकृतो पहानुभावेष्वनयः कस्य भवेरुखोपटन्ध्ये ॥ ३२ 

खस्थः सोऽयं ब्रह्म सायं कदाचिद्धयायन् गङ्घापूरसङ्खा्रवातेः । 
आगच्छन्तं सेकते परत्यगच्छ्योगीक्षाने गोढपादाभिधानम् ॥ . ३३ 

णो फुट्टन्वेतपङ्करहीरैत्रीपत्री भूतभासा घटेन । 
आर ् राजखेरवानन्दसन्ध्यायगारक्ताम्भोदरीखां दधानम् ॥ ३४ 

वाणो शोगाम्भोजबुद्धया समन्ताद प्राम्यद्वङ्ीपण्डडी तुरयङ्रयाम् । 
अङ्गुरयग्रा्डरद्राक्षपाङापद्गष्ठमरेणापसदृ दृथ्वामयन्तम् ।॥ ३५ 
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आधेस्याथो गोढयादस्य पाद्ावभ्यच्थापो शङ्करः प्ङ्नाभौ । 
भक्तिश्रद्धासंस्पाक्रान्तचेताः प्रहस्तस्थावयतः प्राञ्ज; सन ॥ ३६ 

सिश्चन्नेनं क्षीरवारारिषीची साचिन्यायाऽऽपन्नयतै; कटाक्षै! । 
दन्तञ्योर्सछ्ादन्तुरा्ापि कुननाज्राः सूक्ति सन्दधे गोढपादः ॥ ३७ 

कचिरतर्वा वेटि गोविन्दना्नो हदा विद्या दंसुदुद्धारहया । 
फचित्तचं तन्छपानन्दरूपं नित्यं स्धिननिपलं वेत्सि वेधम् ।॥ ३८ 

भक्त्या युक्ता स्वानुग्क्ता विरक्ताः शान्ता दान्ताः सन्ततं श्रद्धधानाः । 
कचित्तसज्ञानकामा विनीताः शुश्रूषन्ते शिष्यवर्यां गुरं खाम् ॥ ३९ 

कचिनित्याः शत्रवो निनितास्ते कच्चिस्माप्राः सहूणाः शान्तिपू्वाः । 
कचिद्योगः साधितोऽष्टाञ्वयुक्तः कचि चित्तं साधु चत्तखगं तै ॥ ४० 

इत्यदरैताचायेवर्येण तैन पेम्णा पष्टः शङ्करः साधुशीरः । 
भत्तयदरेका द्व(प्पपयां राक्षो बघ्नन्मूषेन्यञ्जटि व्याजहार ॥ ४१ 

यद्यरप खष्टमाचायपादेस्तत्तरसव भो भदिष्यल्यकहयम् । 
कारण्याभ्येः करधुप्मल्राक्ेदष्स्याऽ्हुदुरेमं चु जन्तोः ॥ ४२ 

मूको बागी मन्दधीः पण्डिताग्यः पापाचारः पुण्यनिषटेषु गण्यः । 

कापासक्तः कीरतिमानि,स्पृहाणापार्यापाङ्कारोकृतः स्यास्षणेन ॥ ४३ 

ठेदं वाऽपि ज्ञातुर्पाटे पुमान्कः सीपरातीतस्था् युष्पन्पहिश्रः 
तुष्ठाऽलयन्तं तख विचय पदेष्ठा जातः साक्ता्यस्य वैयाप्तफिः सः ॥ ४४ 

आजानासङ्गानतिद्धं यमारादोदासीन्याल्नातपात्रं व्रजन्तम् । 
म्रेमावेश्ास्पुत्र पुत्रेति शोचन्पाराशयेः पृष्ठतोऽनुप्पेदे ॥ ४५ 

यञ्चाऽऽूतो योगभाष्यप्रणेत्ा पित्रा प्राप्न; स प्रपञेकमावम् । 
सर्वाहन्ताशीखनाच्ोगभूमेः भ्रल्ाक्रोशे भ्रातनोद्कषरूपः ॥ ५४६ 

तन्तादक्षज्ञानपाथो धियुष्मस्पाददरद्रं प्डयपोदार्दहयम् । 
दैवादेतदीनदगो चरशेद्धक्तस्येतद्धाग पेये हमेयम् ॥ ४७ 
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इत्याकरण्याथात्रवीद्ोडपादो वरस भृता बास्तवास्खदहरणोघान् । 
द्रष्टुं शान्तशान्तवन्तं परम सां गाढेक्कण्डागभितं चित्तपासीत् ॥ ४८ 

कृतास्त्वया माष्यञुठा निबन्धा मत्कारिकावारिजनुःसुलाकाः । 
रसेति गोचिन्दश्रुखासहृष्य शाध्वनीनोऽस्मि तवाद्य दिद्रन ॥ ४९ 

इति स्फुटं ्रोक्तवते विनीतः सोऽ्रावयद् भाष्यपशेषपस्पै । 
विरिष्य माण्ड्क्यगमाप्ययुमं श्रुला प्रहुष्यन्निदमन्रवीत्तम् । ५० 

पत्रा रिकाभावविवो धिताध्खाण्डूक्य माष्यश्रत्रणो त्यहषः । 
दातुं वरं तै विदुषां वराय प्रार्ाहयत्या्चु रं हणीष्व ॥ ५१ 

स॒ प्राह पर्यायश्युक्षिपीक्ष्य भव्न्तमद्राप्तपतिष्यपुरषम् । 
वरः पर्! कोऽस्ति तथाऽपि चिन्तनं चित्तं मेऽस्तु युरो निरन्तरम् ॥ 

तथेति सोऽन्तर्धिमपास्तपोहे गते चिरञ्जीविघरुनावथासो 
# : १ # द, # 

हत्तान्तमेतं स यदाऽऽश्रवेभ्यः संश्रावयेस्तां क्षणदामनषीत् ॥ ५३ 

अथ दुनय्ाघुषसि क्षमीन्द्रो निपत्य नित्य विधिवत रिष्येः । 
तीरे निदिध्यासनछासोऽभूदत्रान्तरेऽश्रूयत छोकवातां ॥ ५४ 
जम्बुदरीपं शस्यतेऽस्यां पृथिन्यां तत्राप्येतन्पडलं भारताख्यम् । 
कारमीराख्यं मण्डलं तत्र बस्तं यत्राऽऽस्तेऽसो शारदा बागधीक्चा । ५५ 

दररयत्तं परण्डपेस्त्चतुभिर्देन्या गेहं यत्र॒ सवैज्ञपीरम् | 
यत्राऽऽरोह खववित्सत्ननानां नान्ये सर्वे यलसवेष्टु क्षमन्ते ॥ ५६ 

प्रादयः प्राच्यां पथिपाः पञथिषायां ये चोदीद्यास्तायुदरची प्रपन्नाः । 
सवेत्ास्तदद्रारुद्रारयन्तो दाक्षा नद्धं नो तदुद्धाटयन्ति 1 ५७ 

वातापश्रत्य स दाक्षिणालयो मानं तदीये परिमातुमिच्छन् । 
काहपमारदेशाय जगाम हृष्टः श्रीश्रङ्करो द्वारमपावरीतुम् ॥ ५८ 

दारं पिनद्धं किर दाक्षिणस्ये न सन्ति विद्रा इतीह दाक्षाः | 
तां किवदन्ती षिफशां विघातं जगम देधीनिङ्याय हृष्यन् । ५९ 
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वादिव्रातमनेन््रदुपदपटादुगेषेप्तङ्कषेण- 
भ्रीपच्छङ्करदेरिकेन््रमृगराडायाति स्बायवित् । 

दुरं गच्छत वा दिदुःशठगजाः सन्यासदेष्रायुधो 
वेदान्तोरखनाश्रयस्तदपरं दरैतं वने भक्षति ॥ 

करटनटान्तवान्तपदसरोरमपारभर- 
र्खख्दछिसेश्रपकल मङ्कम्मविन म्भवः । 

हरिखि जम्बुकानमददन्तगजान्छुजना- 
नपि खलु नाक्षिगा चरयती ह यरिहैतकान् ॥ 

संश्रावयन्नध्वनि देरिकेन््रः श्रीदक्षिणद्रारयुपं पपर | 
कवारघ्ुद्धास्य निवेष्टुकामं सषपे वादिगणा न्यरस्ीत् ॥ 

अयाव्रवीद्रादिगणः स देङिकि किमथमेवं बहुसंश्रमक्रिया । 
यदत्र कार्यं तदुदरीयेतां सनेन संचमः कर्तुमलं तदीष्पितम् ॥ 

यः कृ षटैत्येतु परीक्षितं चेदरेदालिकं नापिदितं ममाणु | 
इत्थ भवान्वक्ति सपुनतीच्छा दन्ता परीक्षां चरन दैवताख्यम् ॥ 

षटभाव्रवादी कणयुच्छपतस्थः पप्च्छ तं खीयरहस्यमेकम् । 
पयोगमाजः परपाणुयुगपाज्जात हि सक्ष द्रवणुकं मतन: ॥ 

यरस्यादणुत्े तदुपाश्चितं तैजायेत कस्माद्रुद सवषिचेत् । 
ना नेतयुभ्वं तव वक्तमेते सवेज्ञमाषां त्रिहितां च्वन्ति ॥ 

या द्ियस्रख्या परमाणुनिषठा सा कारणं तस्य गतस्य प्रत्रा | 

इतीरिते तद्वचने प्रपुञ्य स्वयं न्यवर्ति् कणादछक्षीः ॥ 

तत्रापि नैयायिक आत्तगवः कणादपक्षाचरणक्षप्े | 
क्ते विरोषं बद सवरैविचन्नौ चेतिज्ञां त्यन सवैविच्वे ॥ 

अल्यन्तनाशे गुणसङ्तेया स्थितिनेमोवस्कणमक्षपक्षे । 
पुक्तिस्तदीये चरणाक्षपक्षे साऽऽनन्दसंपिर्सहिता श्रषठक्तिः ॥ 
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पदाथमेदः स्फुट एव सिद्धस्तथेश्वरः स्व्रनगद्रूधाता । 
स ईशवादीस्युदितैऽभिनन्य नेयायिकोऽपि न्यहतन्निरोप्रात् ॥ ७० 

तं कापिलः प्राह च मूदपानिः करिया खतन्त्रा विदधिष्टिता वा । 
जगल्िदानं षद सवविचान्नो चेरवेशस्तव दुरम: स्यात् | ७१ 

सा विश्वयोनिवहुरूपमागिनी स्वये स्वतन्त्रा विगुणासिका सती । 
इर्येव सिद्धान्तगतिस्तु कापि वेदान्तपक्े परतन्त्रता मता ॥ ७२ 

ततो नदन्तो न्यरूघन् सगर्वा दन्ता परीक्षां वज घाम देव्याः | 
बोद्धास्तथा संयताः पृथिव्यां बाह्माथविह्नानकशुन्यत्रद्रैः | ७३ 

बाह्मावादो द्वितिधस्तदन्तरं वाच्ये विविक्षुयदि देवताखयम् । 
विज्ञानवादस्य च पि पियेद्रक भवन्मतादरघ्रहि ततः परं त्रत ॥ ७४ 

सोत्रान्तिको षक्ति हि वे्यजाते चिद्खाशगम्ये त्वितरोऽक्षिगम्यम् । 
तयास्तयोभङ्गुरताऽविरिष्टा भेदः कियान्ेद्नवेदभागी ॥ ७९ 

विद्ञानवराद्री क्षणिकलमे पापद्धीचकरारापि वहुत्रमेषः । 
वेदान्तवादी स्थिरसंविदेकरे यङ्क चकारेति महानिवशेषः ।॥ ७६ 

अथात्रत्री दिग्बसनानुपारी . रहस्यमेकं बद सव्रभिचत् | 
यदस्तिकरायात्तरशम्दबाय्यं तत्कि मतेऽस्मन्व्रद दैशिक्राऽऽश्ु ॥ ७७ 

तत्राऽऽ देशिकवरः वृणु रचे 
चेन्न वा द्रप्चकपमंःषएमु दाहरन्ति । 

तच्छब्द्वाच्यमिति जेनपनेऽपरशस्ते 
यद्यस्ति वाद्धपपरं फथयाऽऽशु तन्मे ॥ ७८ 

दत्तोत्तरे वादिगणणे तु बाध्ये बभाण कधित्किर जैपिनायः | 
किमात्मा बद् नंमिनीये द्रव्ये गुणा वेत तती त्रन स्रम् ॥ ५९, 

नित्या वर्णाः सर्गाः प्रोता यततदरपे शब्दजालं च निलयम् 

द्रव्यं व्यापीलयवरुवज्ञमिनीया इत्येवं तं रोक्तवान्देरिकेन्द्रः ॥ £' 
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शासेषु सवेघ्वपि दत्तवन्तं प्रत्युत्तरं ते षमपूनयेस्ते । 
(| +¢ भ 

दारं सषठद्धःट्य ददुश्च माग तनो विवेशञान्तरभूमिभागम् ॥ ८१ 

पाणो सनन्दनपपातरलम्भ्प तरियामद्रासने तदवरे दृरनाथचाल । 
अत्रान्तरे विधिवधूष्बुधाग्राण्यमाचायशङ्कमवाचद नङ्खबाचा ॥ ८२ 

सवेह्नता तेऽस्ति पुरेव यस्मात्सप्रत्र पैन मरन्न चेत्ते 
विरिञिरूपान्तर वष्वरूपः शिष्यः कथं स्याल यताग्रणीः सः ॥ ८३ 

पवतनैकेव भवेन्न दैतुः पीटाधिराहे परिज्युद्धता च| 
सा तेऽस्तिवानेत षिचायमेतत्तष्ठक्षणं ते ङ्कर साहक्षमा। ८४ 

सं चाङ्नाः सघुपयुस्य करागहन्यप्रावीण्यमाजनपभूवतिधकनिष्टः । 
आरो दुई दशपदं कथपहता ते सवेज्ञतैव पिमर्खपपीह हैतुः 1 ८५ 

नास्मिञ्शरारे कृतकि खषोऽदं जन्पपभृदयम्ब न पंदिरैऽम् । 
व्यधायि देह्यन्तरसंश्र्ाच्न्न तेन टिप्येत हि कमणाञन्यः ॥ ८६ 

इत्थं निरुत्तरषदां स विधाय दैवीं सदेत्नपीठमधिरुद् ननन्द सभ्यः । 
संपानितोऽपमदसो विबुधैश्च वाण्या गार्य कलेट्ुषरे रि याज्ञवसकयः ॥ 

वादरप्ादुविनोदपरतिकथनसुधीवाददुतरारतक- 
न्यक्ारस्वेरधादी भरितहरिदुपन्यस्तमाहानुमाव्यः । 

सज्ञा बस्तुहस्छमिति बहुमतः स्फारभारत्यमोघ- 
छाघन)चुष्यपाणो जयति यतिपतैः शारदापीठवाषः ॥ ८८ 

ऊुत्राप्यासीखीनेक्षणचरणकथा कापिटी कापि रीना 
भग्ाऽभग्रा गु क्तः क चदजनि परं भट्पादप्वादः । 

भूपावायोगका्णादजनिपतपथाभूतवाभभेदवातां 
र्दान्तत्रह्मवि्ागुरदुरुद कथादुन्दु मेषिन्धिमेतः ॥ ८९ 

काणादः क प्रणाद; क च कपिर्वचः कक्षिपादप्ादः । 

कप्यन्धा योगकन्था क गुरूरतिख्धुः कापि म्रम् । 
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क दरतदवितवारता क्षपणकवदटतिः कापि पाषण्डपण्ड- 

ध्वान्तध्वेतैकमानोजयति यतिपतेः शञारदार्पटबासे ॥ ९० 

ततो दिविषदध्वनि सरितमध्वराक्ञवनी- 
धुरन्धरसमीरितव्रिदशषपाणिकाणाहृनः । 

रुन्द्ध हरिदन्तरं सवरभरेश्रपत्सिन्धुभ्- 
प्रनाघनघनारतेपधमवन्धुभिदन्दुभिः ॥ ९१ 

कचभरबहने पुषोमजायाः कतिचिदरहान्यपगभक् यथा स्पात् । 
गुरुशिरदि तथा सुधात्रनाः खस्तरुकुसुमान्यथ हपताऽभ्यव्रपन् ॥ ९२ 

इति अुनिरतितुष्टऽध्युष्य सव्रह्नपीटं 
निजमत्तगुखताये ना पुनपनिहनाः | 

फतिचन विनिवेयायप्यनहाश्रमा 
युनिरय वदरी स प्राप क्चत्छरिष्यंः ॥ ९३ 

दिवमान्विनिनाय तत्र कांथित्स च पातञ्चठतन्लनिितेभ्यः 

कृपय। पदिशन्खमूत्रमाष्ये विजितत्याजिनसव्दर्नेभ्यः ।॥ ९४ 

नितरां यत्तराड्डुरानकरभकरपरचुरमसरस्यशाः । 
स्वपये समयं गपयन्मयन्हदयं सदयं सुधियां श्रद्ुमे ॥ ०,५ 

ए्॑मक र: कटिकिलषतैः रित्रात्रतारस्य शभेश्चरितिः ¦ 
द्र तिशदव्युज्खवलकारिराशेः समा व्यतीयुः रिक शङ्कषस्य ॥ 

ष्यं मृष्ये सुशीटरकलि कट्टिपलध्वसि केवस्यमूरप 
हन्ताहन्ता समन्ताक्कुपतिनतिकरृता खण्डिता पण्डितानाम् 

स्र विातिताऽसो विषयत्रिमथनपु क्तपद्राऽनव्रश्या 
श्रेयो भूयो बुध्रानापरधिकरतरमितः शङ्करः प 

हेन्ताशोमि यशोभरेसनगतीमन्दारङुन्देन्दरभा- 
एक्ताहारपटारहीरविहरन्ी हारतारानिभः 

कारुण्यामृतनिक्षरैः सुकृतिनां दरन्यानलः शरुन्यतां 
नीतः शङ्करयागिना किमधुना सौरमभ्यमारभ्यताम् ॥ ९८ 
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आक्रान्ता दिगन्तराणि यज्चसता साधीयस्ा भूयसा 
विस्मेराण दिगन्तराणि रचिताम्यल्यद्धैः की डैः । 

भक्ताः स्वेप्तयुक्तियुक्तिकखनोपयैः कतार्थीकृता 
भिश्षुहमापतिना किमन्यद्धुना सोजन्यमातन्यतास् ॥ ९९ 

पारिकाह्वौश्वरोऽप्यपदुद्धारं सेवपानातुखस्तिविस्तारकम् । 
पापदावानरतापसंहारक योगिब्॒न्दाधिपः प्राप केदारकम् \॥ १०० 

तत्रातिक्षीतादितरिष्यसङ्कसंरक्षणायातुखितपभावः 
तप्नोदकं प्राथेयते स चन्द्रकलाधरात्तीर्थैक धानः ॥ १०१ 

कमन्दिबन्दपतिना गिरिशोऽथितः सन् संतप्नबारिखहरीं खपदारविन्दात् । 
प्रावरतेयखथयती यतिनाथकीपि याऽयापि तत्र सयुदश्चति त्रतोया 

इति कृतसुरकायं नेतुमाजग्ुरेनं 
रजतरितरमृङ्ग तुद्गमीजावतारग् । 

विधिक्चतपखचन्द्रो पे्रवाय्वभिपूर्वाः 
` ुरनिकरवरेण्याः सर्विस ससिद्धाः ॥ १०३ 

षिदयद्रटी नियुतसप्रदारब्धयुद्धेविमानेः 
संख्यातीत; सपदि गगनामोगपाच्छादयन्तः । 

सतुस्वा देवं त्रिपुर्मथने ते यतीकश्ञानवेषं 
मन्दारोस्थः कुषुमनिचयेरल्रवन्नचैयन्तः । १०४ 

मवाना्चो देवः कवलितविषः कामदहनः 
पुरारातिरवि्वपरभवलयहेतुख्िनयनः । 

यदर्थ गां प्राप्नो मवपथन इत्तं तदधुना 
तदायाहि सग सपदि गिरिक्ञास्मसियकृते ॥ १०५ 

उन्पीद्िनयपधानपुमनोवाक्यावसाने पहा- 

देवे संभृतसंश्रमे निजपदं गन्तुं पनः वति । 
तैकादिः प्रप; परिष्कृतबपुस्तस्थो पुरस्तरक्षणा- 

दु्षा श्रारदवारिदुग्धवरटादङ्कारहुङ्कारकृत् ॥ १०६ 

ववद ए 
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इनदरो पेनद्रषधानेखिदरपरिषटेः स्तूयमानः भसन 
भै, € 1 

दिन्धरभ्यच्यपानः घरसिख्टशुवा दतदस्तावम्वः । 
आश्चोक्षाणपय्यं प्रकटितसुनसचृटयन्द्राव्तसः 

भृण्वन्नालोकशब्दं सथ्ुदितभृपिभिर्थाप नैजं प्रतस्थे । १८७ 

आदितः सखोकाः 1843. 

इति ग्रीपाधवीये तच्छारदापीटवाप्रगः । 
संकषेपल्ङ्करजये सेः पर्णोऽपि पोडक्षः ५ 

इति ग्रीपद्वि्ारण्यविरचितः श्रीपच्छङ्करदिग्विजयः सपापः ॥ 


